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 .هنشرق یسدرت بول هللا لاحرا هد ۵۶

 ردشلدا نفد

 ` كنىراترضح ىلا ناخدجم ناطلس (۱۶|نیسحیردبح )

 ردشلطاانن یهاکرد بوسنم هنماب ردشلوا

 یکی راکب سن وت ضفتلاب هدي واه لیبام ) اشا ردح (

 . هدنرفص داولا قاح هد ۸۸۲ ردشلروس غارح هلا

 لاح را هد رصع ثلا ناخ دایناطلس یدنا و رضاح 7

 و 1 یدلنا
ِ 

 مداح دچرت ۱ اغا و رمح (
 ۳ 3 هش رو ر ۸۵۱ یا ۷۲

 ˆ ردقجەلوا 401۹4۳۹٤1 ۹۳۸,۹۲۸,۹۲۲ یسهلج ردق

 یدیلبا لاح را ەدەئسوب هد ٩۹٤۸ ( كورسخ )

ءروج ) اشا دج |یحولخ (
 2 رد با اشا هسردمرب هد

 ردیح ( هداز یندم ء یدنفا للخت ظفاح دسلا )

 1 ردقحهلوا هد وب وش اسقعل .یتسهرابع رد وفدم هداشاب

 لیعامسا ندسذاحم یردارب رداشاب نافع ودع (

 ١ لیلحو ردشلسا نفد هنناب هلنافو هد ۱۲۵6 یدنفا

 دیس یندم ییشاب رطاش اش یعقو یزد كشدتفا
 یرادهسک هعطاقم شاب ردا لارا هد ۱۱۸۲ دجا

 هدر نوا كنیرخالا عبر ۲۶۱ یخد ( یدنفالیلخ )

 ( یدلوا توف
 "الوزعم ندتننفرصتم نیر تاذوب ) یدقآ عیفر )

 نکس هدمردللق کوب هیفالاب نالا ًادغاقتسو

 رددوا یطا یلاحهج رتل وا قا ارج ای راقد لزا
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 ۱ تم 4و1
 A بودا دلو دن وا كنناضمر ۱۳۹ ردسودخم

 ردنوفدمهدهشامعروت ردشطیالاح را هدنرخاوا ۰۹

 وفع قرلوا یجعافش هدنعوقو یسهشال ربع تاکرح كناو یدنلوا جوزت هکب لعیسیلاو نامرق ردیسهعرک
 یسهسردمهداروا یدلیالاح را هدهنوقهرکص ی دژدنا
 لوا دارم ناطاس هدنرطس ۱۲ كنهفبح ° ) ردراو
 ( ردخ وفم یسهرابع هرخایا ناطلس یراهعرک هدنرخا لاح چر كنیرلترضح
 بانج دحام هدلاو ( نیداق راو ) ( مناخارستکن )
 كن ات رمضح ناخدیحنادبع ناطاسناکقنج یهاشداب (
 ( لوا دی ادبعناطلس بولوا یی داق یم! یلبقا شا
 ردوهس یم زاپ

 | ویر ۱۲۷۰ بواوا ییداق یعجوا كنرلترضح ناخ دیحادبع یزاغ ناطاس ) ( نیداق نانجدرو )
 مماج ېپ هنا لاح را هدنشایشم هدنشب نوا كنيرخالا
 یا ناحدوخ ناطلس)یسه راع( ردشلدنا نفدهتسدبرت
 ردشلوا مق هنر یس.هرامع هرخا ىلا ی.داق جوا
 ردشلدنانفدهدنسهم رت هینایغرون (ناطلس ماخ لایه ۱

 ینا باب ٠ لوادلج
 شما ادب تراهم هدنتمدخ كایجهریج (اشابدجا )
 E یلناریمریم هدنل والا یذاج ۱۱:5 ردنطباض یج وطرب
 ماق هلج وش هرکس ندنسهراسع .یدلروم ناسحا
 ارا هدنسکیا ثكنل والا عین ۱۱۳۹۰ ( ردقحهل وا
 تاذو ردشلدبا نفد وبس ها ولوم هطلع یدلیا
 ( اوونب) یعدق مساو شل ادتعا بولوا یزسنارت
 ردشلدا قشح یودا

4 0 
 نوا كام ۱۳۱۲ نکیا هدنشای شب نوا كب مرگ وو مزالم برح رواپ یودحم اشا, ( دجا بو )
 یءهبرت ناخ دج ناطاس اف هلا لاحرا هدندبتل
 یدلدا نفد هتسهچاب
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 لوا باپ لوا دلح

 قا لن ناطلس زوای ناطلس هدلاو ماع مز الع دهم

 ینا ناخ دزناب ناطاسو یسهمرتم ةدلاو كن رات ر ضح

 رصع كنرامودم ردسهمرتم ةحوز كنراترضح

 یتعماحناطلس هداسنفم ردراشملا لاحرا هدنرلتنطاس

 هتسهسط ةرادا كيافشلاراد یدربدتا اشنا افشرادرو

 نالئید « ریسم » بولیدما رومآم یدنفا زکرم روهشم

 عماح هدزورون هل برت ینوچم بک ندعون قرف
 ۰ ردشلاتداعیتمریدحاصندنسهق كروک ذم

 یفیدلوا ( نیداقتفأر )یسایلعسا ( نیداق یجندرد )

 ۲۹ هفیص ۳۶ یلام هجرت هبلع ءان ردشفلواققح

 Os هنرطس

 شا طرق ین ناخ دوم ناطلس( ناطلس , بش ز)

 هللا لاح را هد ۱۲۳۱ هدنرتص نس بولوا ا

 ۰ ردشلدا نفد هتس هل زن هسامع رون

 ینا e ) نداق افص عبط ) ءاطلا ل اصف

 لامحنرا هد ۱۲۷۰ بولوا ندنرلنداق كن رلترضح

 . ردشلدا نفد هدنحراخ هب رت هدنلهلال یدلبا

 ردشلنااشنابتکمرم ( ناطلس هدلاورو رب هنیس هشئاع )

  كنبراترضح ین" ناخدوجم ناطلس ( نیداقبانجلاع )

 لب ردشم لا اشنا لییسرب هدحناف بولوا ینیداقشاب

 كنب راترضح ینا ناخ دوج ناطلس ( نیداق همطاف )

 وا یدلیا لاحنرا هد ۱۲۲۶ بواوا ینیداق شاب

 هدنلاح ةچرت ( ناطاسدمطاف ) هدنرطس ۲6 كنهفصع

 (یدلیا لاحرا ینیداقشاب یسهدااو فاش ینتدال و)

 ۰ ۰ ردح و-م یس رابع

 .i یا ناخدو ناطاس ( دج «دازهش )





 ین Ed رس

 ناود هناشاب نیسح اغاهدمب و یریدم صيت و نیت رک مرا هک نک دک

 ۰۳ و یردم هناسرت هد ۱۲۵۲ یدلوا تاک یدنفا نطل رع هرکصو یک

 یساضعا الاو:سلحم ءذهصایذ یداوا یرظا نوباه فاقوا هدنلوالا میر

 نزح هلکللوا یواهدنمهجا|یذیرظان ةبزح تامه هدنسهدعقلایذ ۵۵ و

 هدنناسس ۱۰۳ یرادزتفد لیا مور ةزخ هدنرخالا عمر ۰۸ یرظا هصاخ

 هناسرت هدنلاوش 16 یرظا رادهشراف هدناضش ٩۳ یساضعا یراعم شلع

 سل هدر ٩۸ یرظان یتددح تراظن هنط هلا الاب هد ٩۱ یرظان
 انا هدنس هحایذ یرظان نوباه فاقوا هدنلوالایذاج هوا یساضعاالاو
 ناطلسهنطافهذ ¥ یناضعاالاو شاع هدنلوالامسر ۷۱ یرظان هصاخ ةننزخ

 دنس ایذا ۲۷۸ی دلوا مرا جش تراز وۀ بتراب دنس هم |یذ ۷۷یسادٌشک

 ۰ یفاص ۰ ملح+فیفع ۰ تم «یحاص طح نسج « تاک عاش یدلیالاح را

 یرکید بوذا تافو كن نیدلاحالصیودنحم یدابحم هرایولوم و ی .داهن
 ؛ ردننواس یلاو ئالو راکدنوادخ كب نیدلاءاهب

۱ 
  2 Eودم ردد داقحا اغآ ییطصم ) هداز یت رط

 همرکعذکم هدعبو یسالنم ماش ءدشابمش ۷٩ یسالم باح هدنلوالایذاج ۹

 یسها لوبناتسا هدنمرح ۸۵ و یساضعاتلودیاروشهدنهرخ ۲۸ و یندات

 ۰ فح رذنوفدم هداشاب ردبح یدلوا توف هدنرب كنیرفص ۱۲۹۰ بولوا
 ۰ "یه كراش هدنواع « دلزان

 ندنواهناود رد رداركنءدنفافراءیلهرقناندلاحر ( یدنفاروز )

 یدلیا لازا هد ۱۲۹۷ یدلوا یرادهسک یسکلکب هحرلهنسو زبم توشش

 یدنفا دیعسیجهیهام ییطخ یعماج قیتعءهدلاو هدرادکسا . ( كروز )
 یجب ام هنرترضح,ناخ زب زعلادبع ناطلس ضیفتلاب هدنوناه نوردنا ردیموذدع

 لع هدنسهدعقلا یذ بولوا یهاشداب یاترفرس هدنلوالا یذاج ۸۸ یدلوا

 ۱۳۰۰ یدلیالاصفناهدن. رخ ۱۲۹۱ بوللوا بصن اینا «دننامش ۸٩ یدلدا

 یدلوا توف هد

 "ییوتکم هلا دل وت هد ۱۲۱۷۵ نديمودخ كناشا ىلع  (اشاب روز )

 ۰ تلود یاروش راد هد ۱۳۸۵ هلا لوحد هن را و تاعظت ءرکصو هح راخ



 تن ۳ دست

 ( اشاب لنز )
 یدلواقرصتم هبنولدو هبنولوا هلقلاریمریم هد ۱۱۰۹ ردیمودخاشاب نالپق
 ۰ یدلوا توف هد ۲۱

 ( رادهنزخ ۰ اشابلسز )

 یقرصتم یرحوا هد ۱۱۰۳ یدلوا رادهنززخ هاش ینطصم لضاف ردومرا

 هردوقشا هد ۱۱۰۹ و لیدستسوک هد ۱۱۰۷ یدلوا ناربم رم قردلوا

 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۳ یدلوا ینرصتم یرخوا ۱۱۱ و

 ۱ ( اغا لنز
 هد ٥ یدلوا ناربمرم یرهلوا عاطم دهبلع تلود بولوا ندراماربا

 ۰ یدلوا توف هدعب یدلوا یک اح باشوخ
 هدلاناخدجا ناطلسرصع بولوا نداشم ردیداقوت ( ین زچ اما (

 ِ یدلدا نفد هب وا هلا تافو

 توف هد ۱۳۰۱ بولوا یراده سک سور ( یدنا دجا یز )

 نکیا یرادهسک سّور بولوا ( یدنفا دعسا دمحم ییز ) یودخ ردشاوا

 . ناردنوفدم هدنرغشاک ردشللا تافو هد ۹

 هد ۱۱۷: یدبا هدنل یلوطانا ردلوماتبا ( یدننا مهارا روز )

 ۱ . ۰ رد عاش یدلوا توف
 یدلوا توف هد ۱۲۰۳۲ بولوا ندنوسالم ( یدنفا دجا روز )

 ۰ ردعاش دەتال ةا

 هدنشایر رکي هد ۱۲۵۵ ردیمودخم یدنفا حرفرسفم ( یدنفاروبذ )

 ۰ ردیعاش یدلوا توف

 بولوا ندنسانرق كنیراتضح ناخ دیجنا دبع ناطلس ( اغارویز )
 لوزعم ءرکص ندلاس ۱۲۷۰ یدیشلوا زناح یتسهبنر "قیرفو ینا یانرق

 ۰ یدلوا موحیم هدعبو

 ( اغا قداص دجا روز )
 بلا یدلبا دلوت هد ۱۲۰۸ ردمودحم كندنفا فيتم ندنسهبتک هناخ رتفد

 هلتساتک هدهنارضو هناخرتفد یدلوا یواوم هلءلوا ییسعاهضر مودع كند د

 یدلردنوک هد یرسکیلا هدنرایدا كسب دنفا هد ۲۳۸ یدلوارادرهم + یدنفاتلاح

 ت



 e س

 ( اشاپ نیدباملانیز )
 لیآ مور هد ۱۳۲۷۷ هدعب یدلوا ینرصتم شین هد ۱۲۷۵ بولوا ناربم ريم

 ینسهبرو لع بوروک ینلاحوس اشاب دم یلسیربق نالوا رومأم هنشیتفت
 ۰ ردشلوا توف ا هل ربات ك لاح وش ید دا عقد

 یدلوا یتقمو سردم بولوا ندنسالع همای ( یدنفا نداملانز )
 قرەلوا ىس هبا ربمزا هدعب یدلوا یسالنم دادنب هد ۸۱ و باتنع هد ۴۳

 ۱ ۱ . یدا تاخرت هدنلاس ۵
 كنىدنفا یرون نطصملوآ ماما ( هدازیجهدیصق ۰ یدنفاندناعلانیز )

 ۰ یدلوا توف هدنرللاس ۱۲۹۵ بولوا ندنسلاوم هسج دالب و یدشح

 ندارعشیامدق ردضاق یردب ردیلهساما ای لنوسق ( نوتاخ بنیز ۱

 ۰ ردراو یاوند هنسلاع مان كن راترضح اف تولوا

 یدلیا انب دج رب بولوا یسهحوز یسیلتت سیردا (نوتاختز)
 یا ها دف نکیآک هد ۹۹۳ نکیا ندەإع نیمزالمردزوریس ( نۈتاخینز )
 ف ۰ ردءیعاش

 ا نسح ندنعاسا نطصم مش ته ( یدنا نیسح تز)

 یدایا لاحرا هدنئاوا لوا ناخ دنا دنع ناطلس بولوا ندناضف ردمودخم
 ۰ ردیاش

 زدم رددندالوا یرونت مهارا یدهرصیق ۰ ( یدنفا دابعلا نیز )
 هدعاوقو هقف یدلوا توف هدنلاوش ۹۸۶ یدلوا ی.دتفم هسساماهد ٩۷ و

 یسردم نع هد ۱۰۲۰ ( ۍدنفا ف مشیلع ) یسردم نح یودخیدا انشا

 -"یدلاق یسلالس هلکلبا تافو منک یودنع كنا یدلوا توفنکیا

 ( اال )
 ةنغا جس هفک ه دعب یدلوا ینا ریزو تیاهنو ریزو جردتلاب بولوا نداا
 یدمارعاش "هلنصلخم ( ییز) .یدمالضاف “ماع یدلوا توف هد۳6٩ یدلردنوک

 .ناطلس بولوا قداص دمر ندنرلرلکب درک یراکح ۰ ( كب لنز )
 ۰ یدا روهشع هدنرصع ناخنایلس

 ( اشاپ لنیز )
 یدلوا لوفیکن نلکم ییا مور ءد ۱۰۹۷ بولوا ,ندهروسح یايمآ رددوس را

 زومآههلاوما لیصحمهدنلبامورمذ ۱۰۹۹ یدادیا لقنهنغایتس یرخ واهد ۸

 ۰ یدلوا توف دعب یدلوا



 و

 تافو هد ۱۲۳۰ كب یضشف نایلس نخ( ك نداملانز ) هدا : اغا یلح

 . ردشلدا نفد د اا بودا

 كن دنفادبعس هداز یتساهرص ( ءداز یلج ۰ یدنفادم نیداعلانز )

 - عسبر ۱ ۷ ردندنفا مصاع لععایسا مالسالا مش یرد كنس هدلاو رد ودحم

 هد۲ ۲۰ و رادکسا ۵ و سردم هدنلوالا مر ۱۱۸۷ یدلیادلوت هدنرخالا

 لاصفناهد۲۲۸ بولوا فارشالابیقن هد۲۲۳و یسهاب هکمآبقادتمو یمالتم هنردا
 هنسواو ېس هنا لوبناتساهدنم رع ۲۲۹ بود" ادس تی وسنم هواهنوردنایدلیا

 ۲۳۳ بولوا مالسالامش هدنرخالامسر ۲۳۰ و یسا یلوطانا هدنلاوش
 هدنهرخم ۲۳۶ ویدلردنوک ههدسور قرهنا وا ل نع هدنزوقط نوا كنلو الاعسر

 یدح هدناصق شاط یدلوا توف هدنشب نوا كنيحر ۱۲۳۰ بودا تدوع

 یمودخیدا لئام هضاطل ۰ تبع شوخ ارآ سلحب ۰ لضاف ردنوفدم هدنرق

 هدننای یدلوا توف هد ۱۲:۰ پولوا یسالنم رادکسا ( یدنفا فراع د )
 هد ۱۲۸۷ و هنسو ۰ سردم ) یدنفا قوش دجا) هداژ یلح ۰ ردن وفدم

 ۰ ردشلوا توف هدعب یدلوا یسالنم توریب "

 ( یدنفادم نیدباءاانیز )

 یداوا یرکسعماسقو سردم بولواییاماكندنقا رشاع فاز سیر ردیلنک |
 یناطلس لوا ماما هدر ۱۲۳ یدلوا یناطلس "یاب ماما هدنبخر ۰

 ۱۳6۰ یدلآ یترلهاب وطانا هد ۵۳ و لوبناټسا هډ ۱۳۲, و هکمو النم بول وا

 ۱۲۵۱ یدلوا یبا مور ردص هدنلاوش 2٩ تولوا یلوطاا ردص هدنمرخ

 یدلیا لاصفا ندتماما هد ۱۲۵۰۳ تولوا یمن ارضح ناک دازهش هدنناضمر

 هدد راود هدرادکسا یدلیا تافو هدندرد یرکی كنلوالایذاج ۱۳۰۵

 ( رلهدازییز ) یدا راو یتکر اشمهدلعو تبه«شوخو مامارب لتفرعم ردنوفدم
 هشناب هلتوفهدنمرح ۲۷۱ نکیاسردم ( یدنفا یونس) ندنرامودخم رددالوا
 هاو سردم هلا دلو هد ۲ ( كا یا یصولح ( یرکید یدلدیا نفد

 ( د"یعوز ) ندیلاوم هدمود رب ردرعاش یدئوب «دراترومأم بولوا
 ( یدنفا دم رهام ( هداز یتفم یمنومطسف یکیردلک و یوعد هدربم زا ردیدنفا

 كندنفا ندلاداعندرودصوتدنرلءودنت یدلوا توفهد ۱۲۹۷ نکیا سردم
 تولوآینالنم رتمزا + نرادمیخد ) یدنفا دم نيداعلا نز جالا ) عود

 ۰ ردیوفده هذن یدج یدلوا توف ءدنسیتلا نوا كنلوالامبر ۷
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 ا ۱۵۵ و شلدا لزع ود ۱2۱ بولوا فارشالا بق هد ۱۳۲ یدتا
 ۱ 191 میز کسی کی یسهدمقلایذ ۱ 6۷ ردشلیا لاصفتا هد ۱۵۰ ت واوا بش

 مالسالاش هدننوا كنلاوش ۱۱۵۹ و شلوا الع سی ر بواوا فارشالابقن
 . یسهدبعقلا یذ ۱۱۹: و شاسا لع هدندرد یمرکی كنبح ر ۱۱۹۱ یدلوا

 :هتنابیردب هدنک وا یدنفا ربم كحوک دونا ردشنا تافو هددهاک اق مدنفس

 لتجمع هارقف ۰ اص, ۰ بع هجانم یدا ہدنشاپ یتلا اک یدلدا نفد

 یداهلادبع ) ندنسردم ییونم دلو یدنا عاش ۰ فاحتسم ندرداق ۰

 نیسح جا ) نیع ةحولرس یاما یسءرناد یدلوا توف هد ۱۱۷ ( یدنفا

 ۰ ردوفدم هدنسوق هنردا یدلوا توف هدنرخالایذاج ۱۲۰۷ ( یدنفا

 ۳ ي تا © ع يغ ك( ندا
 رد مودع یدننا فسو اللوا ( هداز ابلوا ۰ یدنفا ندانلانز)

 3 6 هرکصو هد ردا هدن رحالا e A یدلوا یسالنم ربم زا ۰ سردم

 هداشاب یقطصم هحوق یدلوا توف هدنح وا نوا كن رفص ۱۱۹۶ یدلوا

 ۰ ردیوفدم

 یباالنم هکم ء النم ۰ ردندننابوسم+ رلهدازازربم ( یدنفا نداملانز )

 ۳ رددنفا دماح هداز یلهروم یداماد یدلوا توف هد ۰ بول وا

 ۱ ( اغا نیداملانیز )

 یبیلاو هدح هلشاظفاحم هرونم دم هد ۲۱۷ و شلوا ناريم رم ضفتااب

 نداروا ندنتمدح نسح هد هببدنا وا لع .د ۱ ردشل رو تراز و یرلوا

 + .تدوع یعببط هدنس هعقو كرلساهو هرکص یدادنا اشا بوبلروک اج یک اکا
 , ,یدتسا ی هددنسموا هحملوا عفدنم هساهو هلیاغ هدنامش ۱۲۳۱ بودا

 تارا هدعب و لاصما هد ۱۳۳۶ هددیدلوا یسلاو رکیرابد هد ۲۳۳ و

 ۰ یدلبا

 ( كي نيدباملانبز )

 روحاربم هدنسهدعمل اید ۳۳۸ بولیروتک هنداعسرد تولوا ,عربم هاسسح یدو

 كثوالایذاج ۱۲۳) یدلوا یسادعک ترادص هرکصو یثاش واح هدعپ لوا



 تا 6۳۳ س

 « لعءاف یدلوا توف هد ۱۰۶ بولوا یمالتم ه رصف ردددافحا یدنفآ

 ۱ ِ یدنا ار

 هرکصو اطا سیر هد ۱۰۵۸ سردم ( بط یدنفانداملانژ )

 . مسر ۶ یدلوا یسضاق لوماتسا هدنلوالایداج ۱۰6۰۳ یدلوآ النم

 یسضاق رم هالزع نداطا تسایر اقام یدلدا لزع نداضق هدنرخالا

 . یدا قذاح بیبط یدلیا تافو هدنسهدعقلایذ %1۰ یدلوا

 (لاقضاب + اشا نیداملا نیز)
 هد ۱۰۰۵ یدلوا یکن رکن سیر هدداسوا بولوا ندنرامدا اشا راش

 . یدلوا توف هدعب قرهلوا لوزعم
 محرلادبع یوارعش یلهسورب ( هدازیوارمش ۰ یدنفا نیداعلانز )

 . یدلواتوف هدنناضهر ۱۰۶۰۵ تولوا یبالتم هکم « سردم ردسودحم یدنفا

 هد ۱۱۳۰ بولو یسردنم , ( هداز یهلا + یدتفا نداملانیز )

 ِ یدا وا توف هد هسور

 ( هداز راوسهش . اشا نیدناعلانیز (

 هد ۱۱۳۸ یدلوا قاب هح رلهنس بولوا کب یرهشریق ردیمودخم اشا یزاغ هاش
 ۰ ردرهام هدقروشطس یدلوا یفرصتم لیا جیا هلقلناریمریم

 ( هداز ىلع ۰ سطقا یدنفا نداعلانز )

 ېا هکم : النم * سردپ ردمودخ یدتفا لغ دبس جرغا ندزودص
 یدلوا فارشالاببقن هنسواو یسضاق لوبناتسا هدناوالایذاج ۱۱۶۱ بولوا

 هدنمرم ۱۵۰ بواوا یلوطانا ردص هد ۱6 یدلیا لاصفا ندساقن هد ۳

 نیکسک یدلوا توف هد ۱۱۰۷ یدلوا ییا مور ردص اا هد ۱۵۶ و الوا

 ۰ یدا لحاف < مع ردنوفدم هدهدد

 ( هداز دوم یا ۰ یدنفا دج نیدیاملانیز ِ

 دل وتهدنز وهط نواكل والایذاج ۱۰۷۸ ردیم ودع یدنفا وا ندرودص

 ۱۱۳+ و یسضاق لوماتسا هد ۷ بولوا یسهناب هکم هالثم ۰ سردم یدلیا

 هدنسهدعقلا یذ ۵۲ و انا هدنرفص 44 الوا هد ۱۱6۱ و یرادص یوطانا هد

 تموکح هنس ررب بولوا یرکسعشاق ییا موز عبار ءد ۱6۹ و الا
 ۳۸ ایفا
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 ۷۵۷ هدنرهش ناخ هدناسرخ ۰ ( یناوخ دج نیرکبولا دج نیدلا نیز )

 یضشیدتا دخا ندرصم نجرلادبع یفوصت یدلیا دلوتهدنشب كالوالامسو
 یجنکیا كنلاوع ۸۳۸ لبا عضو هنشاب یان کیدلی انکا كنبرادم نالا

AYEندنسافلخ" ردن وسنم اکوهش زقیرط ردندهثظمو تما راک یدلنا لاحم زا  

 هو ردرلناذمات یطعلادنعو فطالادبعو محترلادبع هکردراو « هلداع »

 ردنده ولوم یایوا ردیمودخم یلچ نیدلارفظم د ( ېلچ نیدلانز )
 توف هرکص ندنحرات كرب ردشلبالیصحت ندندلا ناهرب و نوغرا نىدلالالح

 : ۰ یدا یاش یدلوا

 ۰ ردیمودنم كنیدنفا قحا مالسالاجش ( یدنفادجا نیدلانز )

 یجرش رانم ردد نع یالع ۰ ( قیعلا نیا + نجرلادبع نیدناعلا نیز )

 فا الا قت رسوخ عاطننب د دیس"( یدنفا نیدباملانیز )
 ۰ ردشلا تافو هد ٩۰۰ بولوا

 هد ٩۲۰ ردلغوایرصمدجم . ( مج نا ۰ یدنفامهاربا نیداعلا نیز )

 حرشیف قثارلا رحم ( قلل ) ردندالضف یدایا تافو هد ۹۷۰ بودا دلوت

 « هک یصشت ماهنارب رحم ۰ یحرش تادایز ۰ یحرش هنلئاواهاده ۰ قیافدلازنک

 ۱ « هشز یاواتف ۰ رددلاسرقرق هک هشز اوف « بالالابا »
 یتاک رس تناشا دج یللقوص .. (هداز بتاک ۰ یدنفا نداملانز )

 ۳ یر الا راد هزکصو متضاف همرکه:هکم ۰ سرده بولوا

 ۱۰۱۱ یدشوا نامرف كمرو مزالم نوا هلبا هفیظو هلا زوحوا یوو
 ی را شلم هناود یدلشا نفد هتسساج فو هلا تافو هدنناضمر

 ۱ ۰ رلیدلیا لج هنتنح ییکو هتتءارک
 ۱ ( یدنفا نیدباملانیز ) ۱

 هدنرحالا یذاج ۱۰۱۸ یدلوایمالنم هنردا ۰ هسورب « سردم ردنلدسورپ

 یرکسعضاقلوطانا هد ۱۰۲4 یدلدنا لع هدنسهنس یدلوا ییضاق لوبناتسا

 مع ۰ ردنوفدمهدن راقم هدد نیکسک یدلوا توف هدنلوالیذاج ۱۰۲۵ یدلوا

 کوو ما مانا لا
 رداقلا دبع مالسالا ی ˆ ( هداژ یردق ۰ یدنفا یعرک نداملانز )



 و

 6۸ یرظا یوامد هدنرخالا میر هتسوا یرظال هبرح تایم هدنسد

 هاسرتامات هدنلاوش "۲ الاب ہد رخالامسر ٩۲ یراشتسم ترادص هدنمرم

 یرظاهناسرت الات هدنرخالایذاج ٦٦ یساضعاالاوسلحم هدنیحر 7۶ یرظاب

 ۱۲۷۳ بولوا یسادقگ وبق رضم هدنبحر لزع هدنلوالا عید ۷۱ پولوا
 ندقراعم بابرا ردنوفدم هد وا یدلیا تافو هدنسبتلا نوا كنسەدعقلاىذ

 ۰ یدا + در فقاو ههسایسروما . بتاک « یعاش

 ردمودحم كکب يج یمادیک اشاب ورخ ( كب لیعاسایدهز )

 سلح درح هددعب یدلوا ندناکحاوخ هد ۲۵۱ بوشبش ندندادص "ینوتکم

 كنیرخالایذاج ۱۲۷۵ بولوایسیجوتکم هنر هدنبجر ۲۷۰ ,و یپتاک شاب
 ۰ ردشلسا نفد هناي یرد هدوا بوسا تافو هدنشب نوا

 هطلع هدنناضمر ۱۳۸۶ وسردم ردنل هساما ( یدننا دویدهز )

 ۰ ردشلوا توف هدعب بولوا یسالنم

 لالا تس هلاهنلاهرکصوسردم ( هدازینیمایوتف ۰ یدنفاد وع یدهز )

 مرح قلارارب بوزک هدراهرشط هرکصو یماقمځاق كحماس هد ۲۵۹ یربدم
 انشا دهیسراف ردشلوا توف هدنراخ رات ۱۲۹۲۰ قرهلوا یردم فی رش

 : ىدا صاش

 یسهرتنادماظن بولواندناتک یرکسعرس باب ( یدنفایدهز جاحلا )

 یضاقهلتوف دنر یعرکی یس ایذ ۱۲۸۷ بولوا یتاک شاب هرکصو ینواعم

 ۰ ردشلدبا نفد هشوک
 رایحروعت یدلوا توف هد ۹۵۲ ردیزق هللا دبع ( نونخ هدهاز )
 ۰ ردسهبناب ید

 ا ا ا ۱۰۳۹ ردهودخ كنوع فرق ( فیرشدز )

 تدم لوط یدلوا ربها رارکت هد ۱۰:۰ هددسیدئلوا لع قلارارب یداوا

 ۰ یدلیا لاح را هد ۱۰۷۹ یدلاق هدماقموب

 یتمان دجاو یدرکاش یوره نم دلاماظن ( یداماترکبوا نیدلانیز )
 هحوتفممولع با راویایااذ یدلوا توف هدنمرم ۸۱٩ یدا یبیو ندنتیاحور

 . رددهنظم بولوا



 چ :i تا

 ۰ ردرهام اش یدلوا توف هد ۱۱۸۰ نکیا یشاب نابسا هدریمزا

 ( اشاپ لیعاسا یدهز )
 .یسادختکر ابجوق هدنلوالامیر ۱۲۰۹ هدعیو یناثروخاریم ضیقتاب ندنوردنا
 ینوک یجکیا یمرکی كنلوالا عمر ۲۱ و لوا روخاریم هدنبحر ۲۱۰ و

 بولوایمیلاو ساوس هدنلوالایذاج ۲۱۷ ویسیلاو رکبرایدوهنوق هلترازو ر

 كنبربندراناطلس مناخ بولوا غلاب هبیللا ین یدلوا توف هدنرورم تدمزا
 یدا رایا مازلا ینمصحو رولوب زوس بسانم هسا هدهسیا یا یدیا یجوز
 هدیوبایدلواتوف ینوک ی جنکیا نوا كنرخالامیر ۱۲۳۵ ( كبیروندجم )
 دوج ناطلس رخاوا بولوا یشاب یجوبق كب ( هللا دبع ) یسادضتک ردنوفدم
 . ردشیشني هناخ

 هلطخ نسح بولک هلوبناتسا ردیلهینوا ( یدنفا لیعاسا یدهز )
 سیر كننامز بودا تابا یترامهم هدهعونم طوطخو یدلوا روهشم

 یشادنرقیدلبا لاحت را هد ۱۲۳۱یدشلوا اعم هدنناطاسیارس بول واینطاطمنا

 . ردطاطخ روهشم یدنفا قارنطصم

 ندناکحاوح صشفتلاب ندلق ) هداز ییافص ۰ یدنفا لعا.ا یدهز (

 هد واهلا تافو هدنشب نوا كنناضمر ۱۲۱۹ یدنا یتاک یماح هدلاو یدلوا

 ۰ یدلدنا نفد های یدنفا یتطصم ییافص یرد

 هحرح و و درود ردلنشه ( یدنفا مهاربا یدهز )

 ۰ ردندالع یدلوا توف هد ۱۲۹۳ یدلوا یسهام هکم هلا لقت

 طخ ردشملا تافو هدنشب نوا كننرفص ۱۲۹۸ ( یدنفا یدهز )

 ۲ ِ یدا طاطح ر ولت راهم یدو

 هد ۱۲۷: یدا ندنفانصا یجدغاک ردنوزیرط (  یدنفادیدهز )

 ۰ ردندارمش یدلوا توف

 ( كیلیعاسا یدهز )
 4 هبساحم شاب ندمالقا یدلیادلو هد ۱۳۱ بولوا یودخم افا ناملس یجوف

 فاقوا كحوک هد ۱۲:۸ هلا كلهحاوخ بودا ماودد یلاع ردص "ییوتکمو

 هدنسهجایذ ۵۲ یسهفیلخ شاب ترادص "ینوتکم هد ۲۵۱ و یسیحهبساحم

 كنرفص 6۷ یسبحجموتکم ترادص هدنرخالا یذاج ۵۴ یسیحوتکم هبلخاد
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 هدنناضمر ۷۰ و یس یلوطانا هدنلاوش 2٩ یسهاب لو,ثاتسا هرکصو هکم

 هدنحر ٩ و یاب لیا مور ,دنسهخح ایڈ ۷۱ و یر ؟سعضاق لوطاا

 تكنسهعایذ ۱۲۸۲ یدلوا لا مور ردص ۳ و ۸۱ و ال وا

 کد ردنوفدم هدد راوبد هدرا ادکسا یدلوا توف هدصنم ەدتسدد نوا

 رذندنفا تیب یوو یتا ناطق ۰

 هدنس هدعقلایذ ۲:۸۸ سردم ) هداز فم ۰ یدنفا ینطصم کز /

 ۰ یدلوا توف ءدعب یداوا یمالنم نوزبرط
 ۰ ردندلاوم ردیمودحم یدنفا نیا ( هدازیفم ۰ یدنفا ناقغیز )

 (اب کز )
 شفاو هددمرکم کم تراماو شلوا ناریم ریم ندهکلم نیرومأم رددوبنرا
 لاصقتاهدنناضمر ۲۷۹ یدّلوا یفرصتم یتلایا ساوس هدنرخ الایذاجخ ۷۸
 - ردشلوا توفیرغوط هنلاس٩۱۲ ۰ كره! ردنوک هننلفرصتم ناتسزالهرکصو

 ناور هلداسسنزد رد لوا یوآوم ددل وسور U و
 شقلا هد ۱۳۰۰ ردشادا نیت جش هنس هنا ولوم رادکسا قلارارو شوا

 ے ۰ ردندهولوم یافعو ارعش یدلوا توف هدنشای شب
 ۰ ردندنسارمش یرصعلواناخملسناطلس ردیلهنردا ( يلجیامز )

 بولوا ندنسهمدح ینطصم هدازهش ردیل هن ردا ) یاچدو# یامز

 ۰۰ ردندا رعش ىدا( یعاس ) ف 4 یدلبا تافو هد ۰

 نکیآ سردم یدلک هلوماتسا دک ردلنآوعک ؛ یدنفاد نامز (

 . ید لءاک ۰ لضاف هدهسیا نسلاثیدح یدلوا توف هان ا و ۲

 سردم ردیمودكندنفانطصمیولوكحوک ( یدنفادجا یمز)

 ودم هدنسوق هنردایدلواتوف هدنستلا كنیحر ۱۱۳۸ کیا
 یلگ قیرط بولوا یسهتشرف كندنفا قحا ( یلح دوج یمز )

 ۰ ردعاش یدلوا توف هد ۰ یداوا معز هاکرت

 ةنيرانافوق لاب كنیراترضح ناخ دمت ناطلس اف ( یشابیجرومز )
 ۰ یداپ رحم ر هدلوساتسا ىدا رومأم

 ۰ ردطاطخ یدلیا تافو هد ۱4۶ یدنفالعایا یدهز )

 دناسودروک هروم رددرک اش كراپدنفاغلب و ماخ 1 یدنفایدهز]
 زر



 را
 ( هسوک ۰ اغا دجا ابوک ز )

 هدنجوا كنبحر ۱۲6۲ یدلوا قیرف ؛ اولربم ضفتلاب ندهناهاش رکًاسع

 دمشزا هدنرفصو شب هدنمرخ ۱۲۵۰ یدلوا یسلاو ییا مور هلترازو

 رس مال یر هدناضمد هنسوا بولوا یسلاو رکیراید هدنرخالا یذاجو
 بولوایسلاورکبراید رارکتس هدنرفص ۱۲۵۷ یدلوا یسلاو ادص هلکلرکسء

 : 7 رفوفدم هدوا یدلوا توف هدرثوا كنلوالا عید ۸

 ۰ ید مدقم

 ( اشایرک ذ )

 لاس قوح ك یدشلدا دعاق قرملوا اولربمو شمرک هرکسع هدادی

 ۰ ردشلدا نفد هاروآ بودآ تافو هد ۱۲۹۵ ردشلوا میقم هدحماق

  اهایرکز )
 هدنلاحزا یرد هدنخشرا ۱۲۹۱ ردمودخم كناشاب لیلخ ندننابعا رتسانم

 توف ءداروا هدنناضمر ۱۳۱۱ یدشل آیند یتسها کیرلکب یدلوا ندنابعا

 ۱ ۰ یدا ندورت بابرا یدلوا

 سدق « سردم ردسودنع یدنفا ینالادبع یضاق " (یدنفادجاکز )

 هللا شقلا قس یداوا توف ءدنسیلکر ا هبنوق نکرولک الوزعمینلوا یسالنم
 ماص هداز کز ) یمودخم یدبا یعاشرب ناوخسراف بولوا هدننیام شم
 ردشلوا توف هدنسهنس ۱۱2 بولوا یسالنماشهد ۱۱۳۸ كىنالس ( یدنفا

 ۰:ردبمودخم یدنفا قداص هداز رع ( یدنفادجا کز )

 . ۰ عیفرتیخدناوالوا بولوارادرتفدردندنرلرومأم هرشط . (یدنفاکز )
 . ردشلوا توف هرکص ندنلاس ۰ قرلوا یرادرتفد هنسو و شا ردق

 ( اش دجا کز )

 ۲ هداروا هدنبجر ۱۳۱۳, شلوا ینادناموتهبنایو اولریمبوقح ندهسرح بتکم
 ۰.یدلدا نفد هنعماح 2 نالسرا ردشلیا لاحرا

 هد ۱۲۳۱ بولوا یسالنم هطلغ ( هدازیعقمشپ ۰ یدنفا دم یکز )

 ۰ یدلوا توف
 ( هدازیع ۰ یدننا دج یکز )

 هدنهرګ 6۷ یسالنم ریمزا هدننابمش ۵8 سردم ردمودع یدنفا هللا دعس
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 بس ۳۷ بس

 ( یدنفا یلیم ایرک ز ) ۱
 هلا العرف شب بولوا سردم یدلیا دلوت هد ٩۳۰ ندنیلص ماربب لمرقن

 بولوا یسیاق هسورب « بلحهدعب یدلیاهبلع هنسهلج بورک هننامما تق

 لوطانا هدنس هلا یذ ٩٩۰ یدلوا یسضاق لوماتسا هدن :رخالاعسر ۷

 هفرش مح هد ۹۹2 یدلوا دعاقتم هدنرخالا عبر ۹٩٩۱ بولوا یرکسعضاق

 ٩٩۷ یدلوا یسردم هبنایلس ثیدح اراد هدئلوالا یذاج ۹٩6 یدلیا تعنع
 ٩٩٩ یدنلوا لزع هدننابعش ٩٩۹۸ بولوا یلیا مور ردص «دنلوالا یذاج

 هدنسیدب یرکب كنبحر ۱۰۰۰ یدلوا یرکسعضاق لیامورابنا هدنبح ر

 عاشم یدایا لاحترا أف .دنسبکیا نوا كنلاوش ۱:۰۱ بولوا مالسالا مش

 یساشا كمر ونوکوا هلغل وا داتعم قفلوا سابلا تعلخ هداتشو فیصره همالسا

 هلا لقن ندنوباه یارس یشن یدشقک هنوباه نیبام هلا هبح لشي نوچا
 هدنفا رطا و ثیدارادو هسردم ر هداروا ردشلدا نفدهدش دار ادهدیلسناطاس

 ح رش داده یدا داتسا هدهمدا نونف « عاش « لضاف ۰ ردشع ای رلهر>

 هلوقموو هحاتفم حرشو ههعبرشااردص و هیشاح هفاعا ۲ ند واضرب و

 دیمز| ( یدنفا د ) ندنرامودخم یدزاپ راشماه هنضعبو راهیشاح هب هیلاع بتک
 رکیدو ردداهنناص یدلوا توف ءدنرخالا عید ۸ هرکصندقدلوا یسالنم

 هدهدد یجاغوق ( ماخ هنقر ) یسهعرک ۰ ردرلیدنفا هللا فطل و يح یرلمودحم

 ۰ ردشلیا لاح را هد ۱۰۲6 و شاي هسردهر

 هدلومناتسا هد ۱۰۱5 بولوا یسیتفم هبنوق (نوزوا)  (یدنفا رک ز)
 ۱ ۱ ۰ یدلوا توف

 یدلوا یسالنم لوب ها  سدق ۰ هینوق ۰ سردم ( یدنفا ایرک ز )
 ۰ ردشلوا توف هدنراخراا ۱٩

 ندننولوم هنردا ردیمودخم یدننا دو مالسالا مش (یدننا یرک ز)
 . یدلوا توف هد ۱۱۵۷ الوزعم

 ردطاطخ روهشم ۰ یدلوا توفءهد۱ ۱3۵ ردیلغوا شاتکب (یدنفاایرک ز )

 یدنفا دم ندرودص ۰ ( هدازخش یراد راو ۰ یدشفا ایرکز )

 رددرادالوا
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 ۱ ( اشا دو لاز )
 یتمدخ رب مظع هنبرلترضح ناخ نایلس ناطلس نکیا هدنوباع نوردنآ ردیلهنسوب
 هلقا باب یجوق هرکص یدلریو هطعو هبنرو یا ( لاز ) هد ٩٩۰ هدنلباقم
 ۹۷۵ بولوا یسیکب رلکب یلوطانا هد ٩۷۷ و ینیکب رلکب باح اقامتم جوراب
 هدتعاسرب هلبناطلس هدننابعش ٩۸۸ یدلدا جوزتناطلس هاش بوليرو ترازو هد

 رویغو«قداصو» میم یدلدبا نفد هدهص وصحهبرتهدیوبا رلیدلبا ات راد لاحترا

 دج یعودع یداب هکت یخد یسحوز ردراو یهسردموعماح هدنونآ یدبا

 ۱ ِ رداشاب

 هلآ كلةجاوخ هد ۱۳6۷ ماود هنلق یتاکادضتک ( یدنفا دهاز )
 ۰ ردشلبا لاحرا هدعب یدلوا یسیخ هعطاقم سودر

 هلسءهرصو شفلوب هدنراطق یرلمش یسرک لیصحلاب ( یدنفا دهاز (

 نواكننابمش ۱۳۱۲ یدا شمتآ محو شلوا یعش هیفوصایا نالوا یساهنم
 كلبحدوس بولوا قتمو خاص ردشلدا نفد هنسوبق هنردا هلا لاحترا هدنحوآ

 ۱ 0 ۰ یدیا ردنا شيعت هلتراحم یک

 هلت رافبس یدیا یسالال ېلج نایلس بولوا ندارم . ( كب سونغز )
 ناطاس هدعب یدلوا یاب یزرت هرکص یدیشاردنوک هناخ دجم ناطلس یلح
 ۰ ردشلوا توف هرکصوشفلو هدهیظع تمدخر هناخ دمت

 ( اشاب دم سونغز یرایرهش داماد )
 نانلوب هدنناپ هدنناویرلکل هدازهش كنراترضخ ناخ دم ناطلس ملا وا

 یدلروس ناسحا ترازو اک و هدنراشرشت یه ردا هد ۸۶۷ ید ندایا

 ۸۷۰ یدئلوا هداعا ۍتزاژؤ هد ۸۵۷ یدلردنوک دیویلک ادعاقم هد ۸

 هلا ( ناطلس همطاف ) یسهحوز یدلیا تافو هداروا یدلوا یسیلاو یسهرق هد

 ۰ ردنلح دجا یودحم راردنوفدم هدرادرت یرا یرا هدیرتکلاب

 ۰ ردیدازعش یدلوا توف هد ۱:۰۱ یدا ضاق ( یدنفا نا (

 رهشیکی ۰ سردم یسا یبیر هداز یریوکشاط ( یدنفا دجا یفاک ز )
 ۰ ردعاش یدلوا توق هدنناع# ۱۰۰۲ یدلوا یمالنم

 ناطلسلئاوا یدلوا جشهنسهوازهساما ردندنلاخر ینولخخ (ایرکز)
 ۰ ردنوفدم هدهکت یدلوا توف هدسا ناخدجم

۹ 



 ی ۶۰۲ ا

 بولوا لثناد ردشلناتافو هدنسیتلا كنناضمر ۱۳۰5 و شفلو هدنکلشتفم

 ۰ یدیاراو مم هدنرلقالوقو
 هرکصو ییطخ یماج شاپ نیدلا باهش هدباف ) یدنفادخ . قنور

 قور ( ندنسا رعشیاتفحهد رر د عاش یدل وا توف هد ٩٩۱ یدلوا یسضاق هبلق

 یدلوا توف هد ٩54 هدوا بواوا ( یراخح

 ردشلنا تافو هدنارا هدنشاب ناسکس هد۲۱٩ . ( یجواس "یشایو )
 ۱ ۰ رداو ىح را

 ندارعش ریهاشمو نادیسراف ردبلپوکسا ( هاش یم ۰ یلحدجیضایر )
 ۰ ردیعاش یخد ( یلح یضایر ) رکید یرصاعم یدلوا توف هد ٩۰۳ بولوا

 :بلح»سردم ردیمودم كندننا نطصلک رس (یدا
 توف هدزوقط كنرفص ۱۰۵4 بولوا ضراع مع هنراقالوق یدلوا یسالنم
 یناکلخ نیا رصتخ یسهمان قاس › یسارعش رک دن « یرعش ناود« یدلوا

 (یدنفا فیطللادبع ( یودع كلا تولوا ) یدنفا ق ( وود ردراو _

 هدد راځ ریما یدلوا توف ءاتفەد ۰۷۸ بولوا یسالنم ةراسوهطاغو زادکسا
 ۰ ردناو د بحاص صاش ملسو ملح ردنوفدم

 رد شما تافو هدنرصع لوا ناخ دو ناطلتس ٠ ( یدنفا یضایر)

 ۰ ردنداررعش

 ندنناوغایئاوط كينراترضح ین ناخ دارم ناطلس ( اغا ناحر )
 ۰ ردنوفدم هدنسهصوصح ةبرت یدلیا تافو هدنرهشکی هسور بولوا

 بول رایمافا هداعشلاراد هد ۱۰۱۲ ضفتلاپ هدنوناهیارس . ۰ (عناحشر )

 هدنرخالایذاج ۱۰۲۶ قرلوا یساغا هداعسلاتاپهدعب یدلیا لاضفنا هد ۳

 یدل وا :توف داچی زارا ا
 ( ءازلا لصف )

 ۰ ردندنسارعش ینا ناخدیزاب ناطاس رصع ردسوکسا . ( یلح یراز )

 توف هد ٩۰۰ ید یاک ییطصم هدازمش ردداقوت ( ىلج یراز)

 ۰ ردشلوا
 ۰ رد عاشر تسر یبیدلوا توف هد ٩٩۰ هدلوبناتسا ( یلح یراز )
 یرسصع ثلا ینطصم ناطلبس ردلندرام ( یدنفا ىلع یراز )

 ۰ ردیدنسارعش
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 ) كفژر (.  یسهفیلخ ییوتکم ردمودخم كب فیرش لیلخ ندلاجر
 الاو سلح هدنرخالامسر ۷۵ و لیکو ی وتکم ترادص هدنلوالایذاج ۲۷: و

 و یسیجوتکم  ۸٩هدنرخالاعسر ۸۷ ویساضعا هبماظنةمکح هدنرخالایذاج

 و یساضعایتسجنارجا  ۸٩ویسیر هلاوح هدنرخالا حر ٩۰ هدنرخالا عسر
 ؛ بدع یدلوا ثوف أف ءدنحواكن رفص ۱۲۹۳ بولوا یناک شاب هلدع

 یدا تفیفع < بدّوه ۱

 اعاد فور ( ۱

 لوخد هش رللق یدماو ترادص "نوتکم ردیمودحم وسكناشاب تعغرقداص

 و یادلوا لیکو یتاک هبحراخ یلوا ٌةتراب هدنزخالا یذاج ۲۷۰ یدلیا ۷۱

 هدنلوالا یذاج ۷۶ و لاکو هدنبجر ۷۳ یسیموتکم: هیج راخ «دنلوالا عید
 هتطبض هد ۲۸۰ و یساضعاالاو ن ساع هدلاوش و نواه ناود شا "ةلاصا

 الا هد. ۸۸: یباضعا الاو لغ اقم هدنانغش بولوا یراشتسه

 و  ۸٩هدرخالا یذاج ۹۰ و یسانضعا یلوسیموق تاحالصا هی رخ ال سد

 تولوا لوزعم ٩۳ یقحرو,یساضعا نم "مک هدنحوا كنلوالا یذاج
 و یساضعا تلود یاروش رارکت هدنرخاوا ٩۵ تلاک و شاب هدنلوالا عمر

 لوزعم هدنربنوا كس هل یذ بولوا یراشتسم ٩٩ یسیلاویزاغش هدنرفص

 یساضعا تلود یاروش هدعب لاصفنالاب هدم زا یدلوا یفرصتم والدمهدعپ و

 هدنسدب كنزفص ۳۰۱ و شلزوم ناسحا ترازو بیر هد ۱۳۰۰ بولوا

 عاج و یحاص قلخنسح یشنمبتاک ر ردن وقف دم هدنسوق یرولسزدشابا تافو

 دکي قداص یودخغ یدا مزک نهض ؛-ملس+ +

 ) نکیآ یرظان تارة بو ندنرارومأم تاموسر ؛( ك فژر
  ۳یدلوا توف هدنحوانوا ثاتنامش ۰

 ) مهر ۱۳۰۲ بولوا یسالنع بواو سرد ( یدشنا فور -

 یدلوا توف هدنشاب ناسکس هدنرخالا ۰

 ) یروشراد بولک هلوساتسا هد ۱۲۹۰ ردلرم زا ( یدنفا یور

 رد عاش ردشلوا توف هدنح راد ۱۳۸۰ و شلوا یک ۰

 ) هفرواویعراو هدنن اما ندعم عزا ) اتشاب د ندلا ىع یمور

 هیلام هلردا و شلوا یسهاپ کب راکب لیا مور اج رد مادختسالاب ەد غلف وک



 بس و۲۳
 كن واه یودرا دنس كنمرحم ۲۲۹ یدلوا یرادرتفد نواه باکر هدندرد

 هدنزکس نوا كاننرخ الاعسر ۱۲۳۰ یداوا لواقش رادرتفد ةلاصا هلیلوضو

 هزقاسولزع هدنسیدبیمرکی كشرفص ۱۳۲۳۳ یدلوا مظعاردص ترازو ةبتراب
 یراقایس دجو هکن ینوک یحندرد نوا كبلوالا ىذاج ۶ یدلردنوک" .

 مورضراو یرکسعزس قرش هد ۲۳۷ یتبما نداعمو یسیلاو رکیراید هد ۲۳۹ و
 هدالاوشو ینومطسف هدنزوقطكنحر 1۰ یدلدالزرع هد ۱۲۳۸ بولوایسلاو

 یرکیكنلوالاعسر 4 و بلحهدنسپد ان رفص ,2۳ و رهشنار وویلوت "ةوالع
 یدلدبا لزع هدنزکس ثكشرفص 4۷ یدلوا یسیلاو ماشو مخریما هدنرب

 عیر 2۸ و یسلاو بحاص راصح هرقو اشتتم هدنسیدب كن رخالا یذاج

 ردص انا هدنزکس یمرکی كنناضهرویسلاو لوطانا هدنرتوا كشلوالا
 قرملوا یرظان هیلخاد هلیناونع تلاکوشاب هدندرد كنمرخ ه١ یدلوا مظعا

 یرکیو لزع هدنزوقط نوا كنرخالا عر ۱۳۵۵ یدادباوفل تزادصدنسم
 بولوا مظعا ردص الا هدننید كنرخالامسر ٩ ویس رالاو سلحم هدنرب

 هدنسید نوا كنسهرخالا یذاج ۰۸ یدلدا لزع هدر یمرکی كنلاوش ۷

 ٩۲ یدلوا مظعا ردص ًابار هدنسیدب یمرکی كنب رو یسیرالاو سلحم انا

 دهیلاع سلام هدنراذوک كليا كنعرحم ۰۳ و یدلیا لاصفنا هدنسید كنلاوش

  بولوا مظعا ات اما هد درد كشرخالا عمر ٩۸ یداوا نومأم

 یدلوا رومام ههبلاع سلام ینوک یت راو لزع هدینشب نوا كنلوالایذاج

 زا « فیفع « ردوفدم هوا یدلواتوف هدنزکس كنسهدعقلا ید ۹

 ینورت بولواهحولا نح هماقلالیوط ۰ یدبا تفتلم ۰ ققدم ۰ لقاعهربصتم ۰
 تلود یاروش هلااشاب نافع یرامودخم یذما رصعم هتسهنافحاس یک هدکب

 دعسا هداز یدنفا دیعس یجاح لبا اشاب ؛ینطصم قانبلا كب هاربا ندنساضعا

 قلیشاب یجوبق ( هاغا نیما دع ) نالوا یسادخک ءدنکللاو مورضرا ردکی

 رکید بولیریو قلشاب یجوبق هدهتسو هاغا ( رع ) یراد هنزخ یدارو
 هدنل والا عمر ۱۲۷۱ قرهلا ساب لیطصا كن ینطصم یجاح یرادهنزخ

 هرکص ندننافو ( یدنفا دم تزع ) ولدا لبطصا یرادرهم یدلوا توف

 هرلابق یدلیا تافو هدننابش ۱۲۷۸ لزعلا دعب .بودکک هنفلفرصتم یسهرق
 ٤ یدلدیا نفد



 تس 4۲۲

 یرادقوحوبق اشادجارک اش نالواتوف هد۱۲۱ ( یدنفا جور )

 هد ۱۲۷۹ بولوا یزبع یسهطوا هطیضم الاو سلع رد باعوا اغادجا یجاح
 دجایحور ) ینواعم یردم قاروآ ةنزخ ردنوفدم هدرادکسا یدلیا لاحمرا
 ۰ یدادانفد هوش وط بولوآ توف «دنزکس كننابعش ۱۲۸۸ یخد ( یدنفا

 بولواندباتکردمودخاغاب سیو هداززارضیجاح ( كب عود )
 ۰ ردراو یترهش یدلوا توف هد ۸

 نجرلادبع جش نک اس هدهبادم ندهینولح ( یدنفا دج نشور )

 یرد بولک هن داعسرد هلل رد هد ۱۱٩ یدلیادلو هد ۱۱۳۲ ندنلص یدنفا

 یوترپ لیلروجو یدلباییسهلع لیصحن هدوب بولوا یضش یسیکت یساغاوبق
 یدلوا لخاد هنراطق یراظعاو ییرش عماوح نیطالس یدتا دانا ندیدنفا

 یداوا مش هنسهیکت یناده هدراذکسا هد ۱۱۸۸ یدلوا یلعاو دجا ناطلسو

 ۱۳۲۰۵۹ یدلوا 4 اا دهروک ذمةکت ەدەلىلق تدمر یدلدالنعەد ۱۱۹۸

 نیدلا سعشیودنع یجنکیا یدالضصاف ۰ مع یدلیالاحرا ةدنسیتلانوا كننابعش
 ( نیدلاباهش دج ) هداز ییهبنادم لات مودع یتحشم هلغلوا ندیلاوم یدنفا
 هدننافوهدکناو ( یدنا بیسن محرلادبع ) یودخم هدشافو بولیرب و هبدنفا

 سلحو مش ددم نینس هکر دشلوا ( یدنفا دم نشور ) یجنکیا یمودخم

 تافو ینوک یجنکیا ییرکی كنیرخالاعسر ۱۳۰۹ هدلاح یفیدلوا یسییر یاشم
 ۰ یدیا تاذرب عطاوتمو ملح زواجه ینانکم یس ردنوفدم هد هکت ردنا

 ینولخو ندنسافلخ یدنفا یلع یلیدنتسوک ( یدنفا دجا یر )
 ۰ رد عاشو فراع میشرب یدلیا تافومد ۱۱۷۱ بولوا ندنحاشم

 ردنیمودع یدنفا دجا یجاح ندلاحرو ینکی یدنفا ادبس ( كب فژر )

 ۰ تاضورسهدنرخالاعسره4ییتاکهیح راخ هد ۲۵۳یدریک هنزرللیدماویوتکم
 ناوید هدر ۰ ردنوفدم هوا یدلیا تافو هد ۱۲۵۵ تولوا یناک هبحراخ

 یدلر و كلهجاوخ هد ۱۲4۷ بولوا ( یدنفافژر ) ندنراسیون همه نوباه
 ۰ یدا ندامدق یدلیا تاقو هدعب

 ( اشاب نیمادع فور )
 . ییوتکم ردشلبا دلو هد ۱۱۹: اب ۱۱۸۹ ردیمودخم یدنفا دصم یشابشواج

 3 . یدلوا یجموتکم هدنلاوش هتسواو هفیلخ رس هد ۱۲۲۱ بورک هنلف ترادص

 ۲ یرکب كنلوالایذاج ۲۲۹ بولوا یسحهبساح هلماقم ةوالع هدنلاوش ۶



 ا
 دد يح هلااشا قیفو دجا یرامودع ردنوفدم هدیوا ردشلو]

 ردمودحم یدنفا لیماد ( هداز ندلاردص ۰ یدنفا دم هللحور )

 ۲۰۷۰ یدلوا یسضاق لوس تا هدنسهدعمل اید ۹ بولوا النم ۰ سردم

 یک کب فقاو هنفو یشانندنسعا سوه هکلمعم یدادنالرع هدنسدمقلایذ
 توف هد ۱۰۷۱ یدللوب هدنالسام هلااغا د یسهزایا هسوقو یدنفا یدحو

 ردیعاش هلسلحم ( ور ) یدا هدنشاب شقلا ردنوفدم هدرادکسا ردشلوا

 ندنبسردم ییودیدلیافقو هشرش ءازحا هنعماح لقدنف ۰ ردراو یاود

 (یدنفایل-ادبع ) یودعكنوب یدلواتوفهدنل والاعسر ۱ ۰۹5: ( یدنفادجم )

 هرکص یدلوا دعاقتم هلیسهاب یتیولوم ماشو سردم یدایا دلو هد ۰
 هدسلقدنف یدلوا توف هدنسکیانوا كتناضمر ۲ یدلرو یه هبردا

 یسالنمبلج ۰ سدق . سردم (یدنفادوم) یودع یکید ردندامص :ردنوفدم
 ۰ یدا هدنشاب ییاشّقلا ردشلوا توف هدنحوا كنلاوش ۱۱۳۳ بولوا

 هد ٩۲۷ بول واسردم رد ودحم یدنفا يلع لس ز ( یدنفالافجور)

 ۰ ردعاش یدلوا توف
 ریل دور ک ردلغواانا نسحیمادضتک یدنفادوعسلاوبا ۰ ( یلحب ینور )۰

 ۰ یدا عاش یدلوا توف هد ٩۰۰ یدبا

 اشاهد بولواندنسابرقأ یهلا چش ردرادراو ( ىلج دوخیجور

 ۰ رد عاش یراوا توفءدناهدا رم ناطلس طمساوایدلوایرسبناکو یسیح هک دن :

 . هناح ول ومهطاع پول وا حایسو یولوم ردب دادغب ( یلح نانعیجور 3:

 یدلوا توف هدماش هد ۱۰۱۶ هددوع یدتکهزاح هرکص توروطوا هدنس

 ۰. ردعاش ناوود تحاص

 توف هد ۱۰۱۸ بولوا یرهکب ردلوبناتسا . ( یلچ رغ یحور )
 ۰ ردنعاش یدلوا ۱

 ۰ ردرعاش یدلوا توف هد ۱۱۵۸ ردرادکسا : ۰ ( یدنفا ور )

 ردبسهذاز ردارب یدننا مسار نلوبق یرکا ( یدنفا بیعش یور )
 ۰ ردیعاش

 هد۱۲۳۰پولوا یفش یسهناخمولوم هطاغ هد ۱۲۱۲  (هدد ور )
 ۰ ینا لا را



 تن

 بولوالواةما زور هد وع هد ۰ یدلدا لزع 1 هتماعإ هدنتکلق

 رف لاح رآ هدم قوا ىدا رفد مد ۱۱۰۳ یدلدا لزع هد ٩

 ۰ ردرلیدننا هللادعو رداقلادع کد

 بولوا یالتم هتک سرد ) هدازیارعش ۰ یدنفا د ناضصم ر )

 ۰ ىدا لع ۰ فښع یدلواتوف هدنمر ع ۵

 بوبا ۰ سردم یذنا رحات یردب ( هداز اتارئعح ۰ یدنفا ناضمر )

 ( یدنفانیمادحم ) یمودحم یدلوا توف هدنسمدعقلایذ ٩۱۰ ۵ یدلوا یسالنم
 ۱ و یدلوا توف هدنناعش ۰ یدلوا یسالنم همهات وک « دارفلب

 ۹ یبدبج هد ۱۱۱ بوشش ندنعاحوا یحهح (اعا ناضمر )

 ۱ ۰ یدلیا لاحرا .هد ۱۱۱۸ یدلوا

 قرهلوا یب سنوت هلا قلقاحوا رد بمودح كىدارم ( كناضمر )

 قد هیس تطاس فرط رها الا قلقاح وا هدر رحاوا ۱۱۱۳ ویدنل وهدندم تدم

 - ردشلردنوک كب ىلع هلکلدا بلطىلاو

 ( هثمر فیرش ) "
 هد ۷۱۰ یدنلو فلاخحم هنکبهم رکم کم هد ۷۰۱ ردمودحم كح وبا فی رش

 یردارت دهکم فصن هد ۷۲۰ یدنلوالزع .د ۷۱۹ بولوا كب هن همرکم كم
 ِ ۰ یدلوا توف هد ۷2۹ یدلوادلرتشم هل هفطع

 ( هثیمر فیرش )
 هدنجما هتسوا تولوا ییهمرکم ۀکم هد ۸۱۸ ردیمودخع نال ند فرش

 ۱ . یدلیالاح را هدعب هللالاصف |

 باتو ملسناطاس هدنوزبرطردیلهلردا . (یبلج عاجشسالا اور )
 هدنرعرخایدلوا یسلوتم هضشوصایا هدلوماتساو هحولق هددسورب هرکصیدلیا

 دج ر یدلوا توف هد ٩۳۰ یدلوانیما هوناه رص بودا هیون هنر شع

 هدنمان ( ىلع ) یجناغروب ینیدجج- ردضرظ یاش یدلدا نفد هاروا بو

 ۰ يدليا لیوحت دعماج هلعضوربم یر
 ندنلف هجرت ردمودم كنسدنف یجا ی ( یدنفادج نیلا وب )

 هئاسرت ةدوملادسب .بولوا یراذکتلصس هرکبص و یتاک ینرافس سراب اا

 توف هد ۱۳۲۹۳ پواوا یریدم یسهطواهچرت یرکعرسباپ هراصو ییاجرت

۹ 
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 ( الال ۰ اعا ناضمر )
 هرکص یدلوارادرتفدشاب هدعبو یرادرتفد یلوطانا هد 44٩ بوشش ندهیلام

 نامارفهد ۱۰۰۲ و یسکب رلکت هفک هد ۰ تولوا الال هثلا دم ناطاس ۰

 سبوا یردارب یدلیا تافو هد ۱۰۱۳ بولوا یسیکب راکب سیریقهد ۱۰۰5 و
 ۰ ردنوفدم هدافو رداشاب

 هدنرخالا یذاج ۱۰۱۳ یسبتفم دفک « سردم ( یدنفا ناضمر )

 .یدبا لک وتم « خاص ردشلوا توف

 ید رم یدنفا نیدلا یحیئولخ ردبلراصح هرق ( یدنفا ناضمر )

 ان ینسهکتوماجناک ر زاب کوب (و رح هجاوخ) یسادغک ناتسزازب بولوا
 بولوا مور میاشم دع ردنوفدم هدنم رح عهاح یدلباتافو هد ۱۰۲۵ ردشمتا

 ید ( نیدلا لالج ) یودخم كوبب هتیرب یدیا متاص ایثک او دباعو دهاز
 یداوا ج ) یدنفا ملحلادبع ) ىا مود هدنافوهد ۰ بولوا 2

 . ردعلیا لاحرأ هد ۳

 هدناوالا عبر ۱۰۳۳ بولوا سردم ردیلربمزا (  یدنفا ناضمر ),

 ۰ یدبآ داع« اص ردشملوا توف

 اکو هنوف هرکص ۰ سردم ردللیاهحوف ( یدتفا ناسهر )
 ۰ ردشلوا توف هد ۹ یدلوا

 هدنمرخ ۱۰6۹ بولوا سردم ) هداز قالوص ۰ یدنفا ناضهر 3

 ۰ یدلوا توف
 هد ۱۰۶۰۱ سردم ردىلشعرم ( یرادکسا . یدنفآ دجا ناضهر (

 یدلوا یسیضاق ودرا مدننوباع رفس هونایو یسالنم هطلغ هرکصو رادکسا
 نداشابدجم ییریوک دنا رادکسا یدلوا توف هد ۱۰۷۸ كرهشود ندنا

 نیدهبدآت تاذوب بوم هریو یتلبم قلاراوا اشابهلیساهبلاطمشوغزویشب یرب
 ۰ ردشلولوصح هعاد تیر هدنرانپ هلکلیا

 میاد ناخ دم ناطلس ردلقحرازا یلغوا یجاح ( یدنفا ناضمر )
 هدنسهناخكت وب نکیا هدنفحرازا یعوا یجباحهدنران وبا تحانس كن راترضح

 لاحر قر هلوالاحر بولوا روظنم هلغل را شما دلو كلا ناخ دچا ناطلس

 هد ۱۰۹٩ یدلوا لوا قش رادرتفد هد ۷ یدک دن« هرص تاود
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 هدنسهکت لغوا نیدیاهددوکس غلاص ردشلواتوف دنا والایذاج ۱۳۰۶ یدلوا

 ردکبقح خرم یودخم ید انشا ناسلو فراعم , ملح ؛ لدتعم * ردنوفدم

 ۔ یذاج ۱۳۰٩ بولوا شیوردرب یقابارخ ردینارا . ( ابابیزحر )

 ۱ . ردنعاش یدلوا توف هنرخالا

 ۷۹۲ یذلوا رکسضاق ًافلخ هاشاپلع ردندالع ( یدنناناضمر )
  ردشلبا لاحرا هد ٩۳ اب

 ردشلوا یشاب نابکس هدینا ناخ دنزماب ناطاس مصع ( اغاناضمر )

 . یدلدیا ند هیاروا هبا شنا بتکتر هدیوی
 بولوا قو ځا زدنوکو دیک ردیلنومطسف (  یدنقا ناضمر )

 ۰ ردندهنظم ردشلوا توفءهد ٩۲۰ هدنداعسرد

 دشیدلوا نطوتم هدههردا ردندهمماربب ته رط ) هقلخح ناضمر (

 یرهش بوبجعایروجعای دهنردا هعفدرب ردشلتا تافو هد ۰ ردةوعدلا بو

 .بوقح ه یسررکنلاراشمتیاهنوشمالوا لزات روعای هدهسیارلیدقح هناعد ةاعفدلاب
 - ردنلیا لوزت تجر بوسا لزلزت

 یسهواز اشاب یلع سا ردیس هقیلخ یبلچ مساق ( یدنفا ناضمر )
 .یدنا دعاز . داع .ربتعم یدلوا توف هد ٩۵۱ بولوا ی

 نایلس ناطلس رود بولوا ندنرادنول كب نیسح درک ( ك.ناضمر )
 ولناتعادتا هدنع یدا مالک ريم ردشلبا تافو بولوا یب نع هنسدنح هدیناخ

 ٠ ردشلنا تمدخ هد دنس تنطلس هلکلیا معلو داحما یتقاق

 هنیرب اشا ىلع لقد 4۷٩ بولوا ندنرلساد ریازج ( اشا ناضمر )

 یدلباداعقاهتموکحیناورصوابودا برح هدساف ردشلوا یسکب رلکب رازح

 ..ردشطا لاحرا هلتمدخ هنس دنح

 هسورب ۰ رصم ماش. ۰ سردم ( هداز رظا ۰ یدنفا ناضمر )

 یسیضاق لوماتسا هدنحر ۹۸۳ یدلوا ییضاق هنردا هدعب یدلوا یسالنم
۹A4تاکیدا فذفع ۰ لضاف « ماعردشلواتوف "هأ صف هدنسیکیا كنناعش  

 یسالنم رهشکی هد ۱۰۱۲ سردم ) یدنفا دم )یو دحمیدتا راهظاینتاقیلعتو

 ۰ یدب| هبحو ۰ بیدا ردشلیا تافو هدننابمش ۱۰۲۰ بولوا
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 ( یدلوا توف هد ۷ رد ردارب ییز یعاش ) یدنفا نامع ینعر

 .ندیعاش ۰ 7

 بولوا سردم هلتع نع هههسور ردمنامارق : -( یدنفا دم یر ) ۰
 دین احر) ندا تافوهد ۱۱۵ ۹(یدنفایزحر)رکیدردعاشیدلو| توف هدا ۳

 ۰ ردعاش هک ردردارب ( یدنفا

 یرک |یدلواتوف هد ۱۱۶۰۳ بولوا سزدم 4 یدنفاهللا دمعیر (

 ۰. یدنلوا نفد هبوېق
 یرادهسیکی کلک د ۳۳۹ ةأشنلابندنلف ناود ) یدنفا نسح ی نحر (

 ید یا درک چ نزلا دب بولوا ییکلکب هدننجر ۲۲۹ یدلوا یحڭ راتو

 هد ۲26 و یناک رامجدیعهد ۳۹ و یسح هرک دن هلام هد ۱۳۳۰ یدلوا

 ردح یدلواتوف هدنسکیانوا كننابعش ۱۲:۵ ردشلوا یسحهعطاقم ماهسا

 ۰ ردن وفدم هداشاب

 ۲۵۲ بولوا یشتفم نیمرحو سردمردلهنطا ( یدنفالع یرمر (

 یدلوا توف هد ۱۳۹۵ بولوا یسالتم سدف هد ۵۳ یدلدا لزع هد

 ۰ ردیعاش

 يک وو یا رک د شیفللاب ندیلاع باب ( یدننا دخ یزمر )
 هدرادکسا یدلوا توف کا نوآ كښحر ۱۳۰۹ یدو هدنامدخ

 ۰ ردنوفدم
 توفهد ۱۲۹۰ تولوا ندلاوم زدسو ( یدنفا لع ینعر )

 . ردشلوا

 لوا مرام تولوا ندنس الخ هچرت ردما زقاس 4 یدنفای حر (

 > سلع هد ۷٩ و یواعم تراع هلا ییوا هدنابمش ۲ یدشلوآ

 ۸۱ یناک هبحراخهدنناطمر ۰ یربدمهب ریموت ا هدنلوالامسر ۷۸ و یساضعا

 زفاس هدننحرو یعاط روفکت ءدنل والایذاج ۸۶ یراشتسم هطیض هدنناعش

 هدنل والا مرد A یرظا هصوصح ٌهرادا هد رخ الا یداج ۸۸ J فرضت .

 ٩۲ یساضعا فاشتسا ماکحا هدلوالا یذاج ٩۰ یدیر یبهمکح هیساما

 الا و سر a اغ اما رهش هد و ینواعم یسا رهش هدناضمر

¥ 



 مع

 یر یسمحقوقح هدنزکسكنناضمر ٩۰ یناک شاپ نواه نیبام. هدنشب
 ٩۳ بولوا یتبمارهش هدنشهایذو یراثتسم رکسعرس انا هدنناضمر ۲
 تلود یاروش هدنفس كئلوالاممر بولوا یراثتسم ترادص اسامی

 - عبر ۱۳۹۵ "الولعم یدادبا لزع هدندرد یعزکی كيحر یداوا یساضعا
 هتیا تکابس « بناک ردنوفدم هدننای یردب یداوا توف هدتنوا كنرخالا
 ۱ ۱ ۰ یدا دیدح هش دلواهدهسیا روش ملح بظاوم

 بولوا ودع یدنفا دشر یسادضک اشاب و ورخ, (  ك.قیفر (

 هدتمدخوب هحرلهنس ردشلوا یرسیموق هسروبو یربدم تراج ضفتاب

 ربرکیدیدماربدع « انشاناسل ۰ یدلوا توف هدننامش ۱۳۰۵ ءرکص ندقدنلوب

 بولوا ندنرلرومینراظن تراجتردمودكناشاب قفودجایخد( كبقیفر )
 ردنوفدم هد وبا یدلوا توف هدنزوقط نوا یوالاعیبر ۱۳.۰

 ردندهیتولخ رباکا بولوا وز سو یاورش یاب (هقر )
 ردشلطنا تافو هدمنات ناخ دیزناب ن ناطلس رصع

 ةحاصرب ندا ییرادج-* نارتروق ناحو قاحوس ( نوناخ هبقر )
 هدهدد یجاغوق ) ماخ هقر ( یسهعرک یدننفا ایر كز مالسالا میش ردربخ :

 یو ام ثلا Ks ناطلس ( نوناخ هقر )ردشعای هسردمرت

 ۰. رد وفدم هدهمزابا یدلیا تاغو هد ۱۱۸۳ بولوا

 :E قرەلوا لبقم هد ۷۱۵ هدرصم ردند رع یالع ê) ,دلا کز دیس )

 ب .یدنا فنصمو ماما هدنالوقنمو تالوقعم ر ردشایا تافو

 E ( «دازکریز ۰"یدنفا ندلا نکر )
 | هدعب یدلوا یسیتفم هساما سرد» لیصحلا دعب ردمودخم یدنفاد رب ز
 ۴ یرکسعدضاق یلوطانا هد .٩۲۰ و یسضاق لوماتسا هد ٩۱۷ و یسضاق, هب ردا

 1 هلترافس هیروغوصناق کب رصم هنسواو یداوا یرکسضاق لیامورهد ۱
  هدهرداهد ٩۳٩ یدلوا رام هد ٩۳۲ بودا تدوع هد ۲ یدلردنوک

 هدیسر هشقلا نس هلغلوا رینص هدننوف یرد ردشلوا توف نکیآ نطوتم

 1 ۰. ید عرش اح ردنوفدم هدار روآید ای بیک رب هد ردا ردشلوا

 ۱ یسیضاق نیدرام ردیلغوا كرجاترب یلهسورب .. ( یدنفا طصمیمر )
 9 ۰, ردرهام عاش یدلوا توف ۵۱ اب ۶ نکیا



 تن

 بو بیس

 هنس كعقأ ای۷۲ ویمادنه؟ اشا لعدهرکص ویر وم ام هطباضهطلغهدنناضهر

 توف هد ۱۲۷۹ بولوا یداضعا یرکسعیاروشراد هدعبو ینواعم قیمارهش

 ر ندنهافلخ ینهطوا بهاذم( كیقیفر ) یدا هفرت لهاو نکنز یدلوا
 یشنمو عاش ردشلبارشن هئوقوم "هلاسرر هدنمان (تآرع ) ادتنا ییا مک
 : ۰. یدشلوا توف نداروق هد ۱۲۸۲ قرەلوا

 ( یدنفا دع قیفر جالا )

 هدنناضمر ۱۲۰۲ پولوادوسم هدههاخاوتفو سردم « ماعسرد ردهدازقانشوب

 یسهباب ریمزاهد ٩6 ویسالنم هنسوب هدنسهدعقلایذ ۱۲۰۳ یدلوا یوتف نیما

 ۷۰ و یسهاب هکم هدنس هدعقلا یذ ٩٩ و یسهباب هتردا هدنلوالایذاج ٩۵ و

 یوتف رارکتءد ۷٤ و یشتفم فاقوا هدنبحر ۲۷۳ یسهاد لوبناتسا هدنناضمر

 زاو یرکسضاق یلوطانا هد ۸۲ و یاب یلوطانا هدنناضمر هنسواو یتسا

 یدلوا یسهاب یلیا مور هدننس ها یذ هنسواو یستفم الاو سل هک

 كنمرم ۱۲۸۵ یدلوا مالسالا میش هدنسیدب رکی كنلوالا میر ۳

 رومآمه هملاع سلاحم هدنشبنوا كنلوالایذاج هنسوا بوسا لاصفنا هدنسبد
 زظان ههارهش هدنعماح اف ردشلبا لاحرا هدندرد كنرفص ۱۲۸۸ یدلوا

 هترزوا یرلاوتف هدهقف یدیا تاذرب هداعلا قوفرداق هاتفا قع ردوفدم

 ندننسردم یس هداز دارت ید بيدا ٠ تةتام ۰ لاف < e رونلوا لع

 ینطصم هدنوا یدلوا توف هدنسیکیا كنرفص ۱۲۹۷ ( یدنفا هّلافطا )
 ۱۲۹۱ ( یدنفا دجا فراع ) ندیلاوم یداماد ردنوفدم هدنس هکت اشاب

 ۰ ردنوفدم هدهبکت وب ردشلوا توف هدنلوالا یذاج

 ( كب اضر ىلع قیفر )
 هرکصیدلرب وكل هجا وخ بول وا ندنسافلخ ترادص ییوتکم ردیمودخ اپ بئاص

 "یدماهدنلاوشو یسحجوتکم هبحراخهدنرخالایذاج ۲۷۶ بورک هنلق یدما

 . هبلخاد هدنل والایذاج ۸۰ رکصن دک دامی رتدهفلالابیسهبنریدلوا نون اهناوسد

 . یذاج ۸۸ یساضعا تلود یاروش هدنحوا نوا گن رفص ۸۸۷ یراشتسم

 نواه نیبام ةوالع هدنسیتلا نوا كنبجرو یرظا هصاخ ةنزخ هدنرخالا
 هب رحم هدنسهدعقلایذو یراشتسم ترادص هدندرد یمرکی كنناخهرو یرظات

 نوا كننابعش ۸٩ و یراشتسم رکسع رس هدنرخالا یذاچ ۸٩ یراشتسم



 و =

 ۶ یدلوا توف هدیر بولوا قرصتم سخ هد ۰ PEE هد ۸٩ و

 ۱۱۵6 یدلربو كاهحاوخ زبصلاب ردلیارسقا . ( یدننا نایلس قفر )
 ( یدنفا ىلع ,قبفر)یوصاعم ردغدب عاش رب نافیعوشنادبحاصیدلباتافو هد

 یدلیاتافوءدلوا ناخدوج ناطلسرحاوا تولوایطح یعهلخ یرب یبهیک

 ۰ رد یاش

 ( یدنفا نطصم قیفر )
 یا ۲۱۰ بودیالوخد دبلاعردص نوتکم ردیسادننکر ی صاخیردن
 تو لا رم ییوتکم هدنرفص ۲۱۳ و یدلوا هفلح ش غ

 هدنسهرخالایذاج. ۲۱۷ یدلوا نوباه باکر "وتکم هدنس ءدسقلا یخ هتسوا

 یاد وا فجر ۱۳۱ یدلوا یجب وتکم 1 هدندوعنوباه یودرا

 یدتیک هننایكناشاب نطصم رادلعهدنشب كنل والایذاج ۱۲۲۲ یدلوا یلاعردص

 ه هن رداو یدلوا تاتکلا سی ر بولکه لوساتسارارکت هدنشب یمرکب كننابعش ۴۳

 ۱۲۲۳ یدلوالاعردص یادخک انا هدنزوقطنوا كنرفص ۲۲۳ یداردنوک

 قحا جارسهدنراوج یسهناخبولیااق رادلاح راینوکی ندب یمرکی كنناضمر
 ۰ یدنا انسا فراعم » رهام بلاک ردنوفدم هدنسهربطخ ییماح

 ندناکحاوخ بوشت ندلف . ( هدازیدنفایج ۰ یدنفاد قفردس )

 دیعسدس ) یردارب ردشلواتوف هرکص یدلرو كل رات هد ۱۲۳۶ یدلوا

 هدعب یدشلوا ندناکحاوخ هد ۱۳۲۸:بولوا یرادهسک لب ۳ ( یدنفادج

 ردشلوا توف

 ۱ دلو هداسینغم بولوا یودخم یدنفاناتع یلهسورب ( یدنفادجم قیفر )
 ردشلبا تافو هد ۶۰ ید وا 7 ماسف هددسور هد ۱ ردشلنا

 ۰ . ردیعاش

 هنلق بساع شاب یدلیا دلوت هد ۱۲۱۷ ردلبوبا .. ( یدنفانافع قیفر )
 ناوبدهاغا ینطصمیجاح یاد ناطلس لبه هرکصوهاشاب لاص لوخ دل
 .یسح همازور یروشراد اوخ مو یناک تارب رج هصاخرک اسع هدعیو یتاک

 ۰. ردیعاش یدلنا تاغو هرکص ندنلاس ۱۲۷۰ بولوا

 ردسودخانارکبیجاح یسادخک اشا یتطصمرادلع . ( كب نطصمقیفر )
 ۰٩و یلصحم بونیس هرکصو بتاک باشا نیسح یسیر یروشراد لوخدلاب هلق



 و

 بواوا یاب لوماتسا هد ۲۳۳ و یسالنم هکم هد ۳۱ و رص» هد ۲۳۰ و

 بیدا ردنوفدم هدنغاب سنو هدرادکسا یدلیا لاحرا هدنرخالایذاجج ۳۶

 ۰ ردراو یسهجئاود یدا عاش <

 ندناکحاوخ بوش ندلف .( هداز یساغا ریکشب ۰ یدنفا دج عیفر )
 یهرناس بصانم هدعب بولوا یسیحهبساحت فاقوا كحوک هد ۱۲۲۵ یدلوا

 هداز یریکشی ردنوفدم هدنلوب یرغشاک یدلیا تافو هد ۱۲۳۵ یدشا رود

 تاشدج نداعز ) یودخح ردنوفدم هدننای هلاتافو هد ۱۲۲۲ ( اغاللخ )

 ۰ ردشلدبا نفد هثناپ بودا تافو هد ۱ ( ك

 یدابادلوت ءدلوبناتساردیجماق یرس (  ییالاک« یدنفانیماد عفر )

 توف هدنسید یعرکی كنرفص ۱۲۳۷ نکيا رپ هدنشابناسکس بول وا ندناضق
 یمهموظنمر همتنانلیتمرا ردناوید بحاص یعابش زدنوفدم هدوبش وط یدلوا

 دجا بینم ) یودشیدارصعزاتع بولوا یسهدیصقرب هضناحالطصا هزاکنحو

 رکی كنس ها یذ ۱۳۹۳ رد یعاشر شلآ ترهش هلکل هداژ فالاک ( یدنفا

 ۰ ردنوفدم هدنناپ یدلواتوف نکیارپ هدنشب

 قردلوادیحهرک ذنهعلقكحوک هد۱۲۰بوشیت ندلف . (یدننااعفر)

 ۰ ردشلوا توفقرهنل و یخ دهدیصاتمساس

 . یذاج ۰ ردنهودخ تماما هدازاشأب نسح ) یدنفادج غیفر (

 ۰. ردشلوا توف نکیآسردم هدنلوالا

 بولو هدنلهبساخشاب یدلیادلوت هد ۱۲۳۰ (  یدنفانسح میفر )
 هد ۱۲۰۷ هدبرغ سلبارط یدلوایتاک ناودد هداشا تزع هداز اشا قح هرکص

 ۰ رذ اش راد دملوا توف

 . ردشلوا توفنکیآراحیسهاب هکمردیمودخاشا دفان ( كردم عید )

 رد مودع یدنفادعسا یسهداز ردارب زادهسک .. ( یدنفانیما عقد )

 ۰ ردشلوا توفهد ۱۲۷۱ بواوایعاشو سردم

 هدد واهناود هدننامزلوا ناخ ملس ناطلس ردیلهبساما ) یلح قبفر (

 هللا لاک نا بولوا غیلب عاش ردشلبا لاح را هد ٩۳٩ یدیشلوا بناک

 ۰ ردراو یسهرعاشم

 یقرصتیغواك هد۸۸ و یسیج وتکم هی طبض ضیفتلا ( یدنفامیفر (



 بس 4۱۲ —

 ییرلیزای لج كنماح هیناشعرون بولوا طاطخ روهشم ردشلنالاحم را
 تولوا ولالا ندءدازیلعل یدنا عاشو بیدا ردرهام هدقلعت طح ردشمزاب

 ندهیلع نیمزالم ( یدنفارهاب مرکلادبع ) یمودخ كوس یدیا یشیورد ینشلک
 كح وکی دنا عاش هدو ردنوفدم هدنسوبق هنردا یدلوا توف هد ۲ نکیا

 یشابیکحو شلوا رم قرملوا سردم ( یدنفا دعسدج ) سردم یودخع

 ردشلبا لاحرا هدنسید یمرکی كننرفص ۱۲۲۸ قرملوا داماده یدنفاقداص
 ردشلنا لاحشرا هدنسهدعقلایذ هنسوا هسیا ( یدنفادشردجم ) یودخحم كو

 نالوا یسالنم هنده یودحم یجمچوا كندنفا عیفد رایدلدا نفد هدیوبا

 ۰ ردیدنفا لععاسا

 یودن كشدنفا هللادبع ندرودص . ( هدازعش ۰ یدنفا دج عیفر )

 یسهناب جرم هدنرفص ۱۱۸۵ ءرکص ندطبخ قنولوم دادفبو بوبا بولوا

 ۰ ردشلوا توف هدعب یدلوا

 یسالئم ربمزا هد ۸٩ سردم ) هداز هللا ضف ۰ یدننادج عیفر (

 لاحرا هدیناخ ملس ناطلس لئاوا بولوا یاب هکسم هدننسهدعقلایف ۵۹
 ۱ ۰ ردشلیا

  ییودح كندتفا قطان مهارباندلاحر ردنلدیرک ) یدنفا دج عفر (

 م هلبصانم رودو شلوا ندناکحاوخ ضفتلاب هدلق بولوا ندنسابرقا او
  یردارب ردشلبا لاحرا هدنسکیایمرکی كشاضمز ۱۲۲۲ قرهلوا یتسا

 عفرو هد ۱۳۰۷, نکیآ ندنسافلخ یلاعردص یوتکم یخد ) یدنفا لیعایسا )

 هلا لاحت را ۱۳۲۳۱ نکیا ندنسهبتک ناود ( كنىمال ىلع ) یودخم كندنفا
 ۰ ردشلدا نفد هناي

 یدرشلردنوک نا ربات زافس بوش ندنلق ییوتکم . ( یدنفامیفردیس )
 ۱۲۲۶ بودنک ًارومأم هضبقینلام كناغا متسر ینایعاهبلف هدوملا دعب هد ۲

 ۰ ردشلوا توف هدنبحر

 توف هد ۱۱۲۳ بولوا ندناضق ردیلرکب راد. ( ید ۰ یدننا عیفر )
 ۰ ردراو یناحاهم هلرورس پولوا روهشم یعاش یداوا

 1 ۳ رد مودع كن دنفا لعام ا ) هداز یربسا ۰ یدنفادجم عیفر (

 هطلع هد ۲۲۲ بولوا سردم هد ۱۱۹۸ یدلوا داماد دد یدنفا لاك مالسالا



 يا س

 ۰ ردرهامعاس ردنوفدم هدهیکت یدلیا لاح را هد ۱۲۷۹ یدلوا جش هنسیکت

 کس کا كند فا مظاک یسوم ولها هکم (كىدجا قفر)

 هدنرخالامنر ۱۳۱۰ یدیشلوا یالاریم هده رح ناکرا بوشیت نده رح
 ردشلیا تافو هداسوز

 ماشو سردم ردیمودخ كندنفا تفأر ندرودص (  یدشفا قفر )

 . یدلیاتافو هدنزکس یمرکی كئناعش ۱۳۱۲ یدلوا یسالنم

 ۱۱۱۲ ردسودخ كندنفا هّلادبع ( هداژدا ۰ یدنفا دج عفر )

 ۰ یدلیا تافو نکیا سردم هدنلوالا عمر

 رد مودع كندننا نجرلادبع ) هداز سش ۰ یدنفا دج عیفر (

 ۰ ردناود بتحاص عاش یدلیآ تافو نکیا سردم هدنناخهر ۷۱

 یرد هد ۱۱۳۱ دود كشدننا ریکلادتبع ( یدنفا دجم عفر )

 ۰ یدلیا تافو هد ۱۱۳۲۲ بولوا یعش یراخ ریما هنر
 ردمودع كندنفا دج ندا تافو هد۱۱۱۰ (  یدنفا دجا عیفر )

 ناظلسو ثلائدجا ناطاسو شاوا ندناکحاوخو بتاک بودا دلوت هدلومناتسا

 دعت ه هنردا قلاراربو یدا شلوا مدنو بحاصم هننارضح لوا دوج

 لاحراهدنزکس یمرکی كنبجر ۳ ج ادعب ردش!واوفع رهظم نکیا شلسا
 یحاح ) ودع یدا سانش قسوم . اش ردنوفدم هدوبشوط ردشلیا

 یدایالارا هد۱۱۹۲ بولوا رومشم هد ( هداژ ینیماهرص ۰ یدنفا ناملس

 ۰ رد( یدنفا تان هحاوخ) راوهشمیزکید

 ( هداز بلاک . یدنفا دم عفر (

 طح رد مودع كندنفا ینطصم یناک راشواچ نایا تافو هد ٥

 ۰ سردم هلغلوا شلبا ادسقلعت یخدهبط نفو شعرکوا ندا فراع قیلعت

 تولوا یتدات هکم هدس و یسالنم هسورن هد ۶۰ یدلوا صاخ بینطو

 یسضاقلوبناتسا هدنمرحم ۷۲ یدلوا یهاشدا ببطرس هدنسهدعقلا ید ۱

 ردشلبا لاصفنا ندقلیضاق هدهطایذو شلا یتسهاب یلوطانا هدناضمر بولوا
 ۷٩ ردشلنا لانصفا هدنمرخ ۷۵ تواوا یلوطانا ردص هدنشب كنلاوش ۳

 بولوا لیا مور ردص هدنلاوش هنس وا یدلآ یتسها ییا مور هدنرخالاعمر

 نکیآ بیرق هناسقط یتس هدناوالاعسر ۱۱۸۲ یدلدنا لزع هدنرخالامسر ۸



 بس ۰

 ه[ضیفت ندنمالقآ | لای ردمودشكن شاب قیفشلع . (كتتفر ]
 i ۱۳۱۰ یدشلوا یا لواو اضعا هنساعهرادا فاقوا
 ۰ یدلوا توف

 دنلبشابکیو شمت ا تاش قرهلوا روتقود ندهیطبتکم ( اشا تفر )
 شفلوا هداعا یسهبتر یرکمع رارکتب هدهسیدنلا یسهبتر آرخۇم هلا قرت ردق
 ۱۳۱۱ نکیا هدزاج بناح هلیتاما نوباه رص بود قرت ردق هفلقرفو
 ۰ ردشلیا لا را هدنحرات

 هدنسدحخایذ ۸6 و زم بوش ندهیلام . ( یدنفا دجا تفر )
 هد ٩۰ لزعلادعپو یسی رد رحم ٌرادا هدنلوالامیر ۸۵ و ییجهبساحم هر

 ینوسیموق تاحالصا هدیعب یریدم تاموسر ریمزا هد ۹ یرادرتفد دورک

 هقتع تاساحص تیامو یرادرتفد كسالسو یربدم هداعلایت وف ماهساو یساضعا

 رز ردشلا لاح را هدنسید كنبخر یس هنس ۱۳۱۲۰و شلوا یسح هنساح

 یلاهلیمان ( هبخشراتو افارفحتاغل) بولوا رهام هدنحراتنف ردنوفدم هد راخم

 ۱ ۰ ردروهشم ماسر ردراو یرتارب دلج

 .هبلف بواوا .سردم ردشلیا دلو هد ۱۰۷۰ . ( یدنفا ىلع قفر )

 ۰ یدنا عاشو روریفراعم ردشللا تافو هد ۱۱۵۵ و شلوا یسالنم رصمو

 هد ۱۲۷۰ و يتاک نوباهنیبام بوشیت ندیلاع باب ( یدنفا قفر )
 هدنر اح را ۸ ب وةح هللاضعا الاو سلع هد ۱۲۲۷۵ یدلوا یسا تاک

 ۱ ۰ ردشلبا لاحمرا

 ؛ سردم ردیمودحم كندنفا نطصم یلهیسوط . .( یدنفا دج قفر )
 یسالنمهمرکمثکم قالطالادعب یدادناینن هسودر هدنلنع یدلوا یسالنم هسورم

 ۱۱۱۱ یدلسالوع هدنسهحایذ بولوا یسضاقلوماتسا هد ۱۱۰ یدلوا
 ترک شوخ ردوفدم هدي راحت ربما یدلواتوف هدنستلانوا كنس هدعقلایذ

 هردراو یناوید ۰ یدبا یعاشو مع

 ۱۳۵۹ بولواسردم ردلنامارق . ( هداز هحاوخ .یدنفا دم قفر )

 ۰ ردشفلوا نقد هنسهلکسا مرح هلا توف هدنسید كنلوالا مسیر

 ندنبلص كناذربمان ابا یلغ هدنرب ندنرلهبصق هایسرحم  (یدنفا دج قفر)

 یراح دجا هدننابق نوا بولوا ید م یصش یاس یدلیا دلو هد ۸



 بسم نا س

 تراحنةمکح قردلوا ندنسافاخ یسهطوا هجرت ( یدنفاتعفرجاخلا )

 هدشناخمر ٩۳ و یسر تراح هنن هرکصو فانتا ناویدو یسر یحنر

 یداریدم انشآ ناسل ردشلبا تافو هرکص هنس یارب بولوا یساضعا فانیتسا

 هجرت هیلام بوشیت ندنفلافلخ یلق هجرت یخد ( یدنفا قثافدجا ) یردارب
 . ردشلوا توف ةأعفهد ۱۳۰۳ نکیا یزبع یسهطوا

 ثکبقفوتندنسافلخ یلفهجرتندندافحا ناطلس هامرهم (  ك تعفر )

 دیلدع بولوا داماد هکبفیفعو شلوا لخاد هنسهطوا هجرت بولوا یمودنم

 ۰ ردشلواتوف هد ۱۲۹۵ نکیا روا هبلدع هده روسقرهنل وب هدنرات رومأم

 .یذاج ۱۲۹۸ قرلوایثابرادهزو هدهبلام - ( یدنفا نطصم تعفر )
 ۰ ردنوفدم هد ونا یدلوا توف هدنزوئوا كنلوالا

 یسح,هبساحم تادزاوهیلام بولوا ندنانک هیلام ( یدنفا اص تفر )

 هداشاب ردیحیدلبا تافو هدنجوایمرکب كن رخ الا عبر ۱۳۰۲ بولوا قوا-»
 ۰ ودنوفدم

 شلواروای هنراریشم هناخحش وطتدم یلیخرب ردلهرمشط ( اشا تعفر )

 شفلوب هدنفلظفاحم یزاغوب هایسرحم تدمرپ قردلوا اولرپمو یالاریم هرکصو
 شلوا ید یرخنفبرح روای بولوا یظفاحم دیفسرح هل قلقرف هدعبو
 مدقم بولوا لصاو هشب شمت ینس ردشلوا توف "الوزعم هد ۱۳۰۵ و

 یدا یلتریعو
 تاموسر همردناب ندننلرادقوحوبق هقسوم ردننوردا ( كب تعفر )

 ۰ ردرعاش ردشعا تافو ءداروا هدنسهحایذ ۱۳۰۷ یدنا شلوا یربدم

 هیجراخ ردیمودخ كنیدنفا مسن میهاربا اوتف یب وتکم (  كیتعفر )

 لبحو شلوا یربدم قاروا هبحراخ هدشحرات ۱۳۷۰ هلن دن ندنلف یوتکم

 ردشلسالقت هننلادنفکو بق ت رال و هدنراخمرات ۱۳۸۵ قربان هدندخوا هتم
 ۰ یدیا بیدا ؛ نسم زدشانالاحم را هد ۱۳۱۰ هل دخهنس لیخر یخ دهداروب

 ۸۳ و ی هبساغع بوشش ندهبلام ردندیلیا مور ( یدنفا تعفر ) 2

 یسح هبساع هبطض هدعبو یرادرتفد هسوق هد ۸۵ و ندا 72و وا

 هحرل هنسو شلوا ینواعم تاموسر هرخالاب قرلوا رادرتفد هن ارت مو

 ۰ یدا رادتفا یذ دالاعا هد ۸ قرهلو اق ۱
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 9 توت .یدماو وکم ودیر دار تاصلپ امر( كب تفر)
 ,قاروا یلاعباب هدنل والایذاج ۷4 و لوا نواعم یواعد هدنرخالامر ۳
 ۸۳ و شا لاصفنا هد ۷۸ تولوا یساضعا الاوساحم ءدنبحر ۷۷ و یرتدم

 .هداروا هنس اقرب بولوا اضعا هالاوسلح هنن هلبایلوا فنصیئوا ءدنلاوش

 .مدآرب لدتعم ؛ ردشلبا لاحت را هدیناخ نیزعلادنع ناطلس رخاواو شلاق
 ح ھا

 .هد ۲۸۰قردناوب هدنراشیاتاموسرو هبلام ۰ ( لا وط - یدنفا تمفر )
 قوجرب لزعلادعب بولوا یرادرتفد هسور هرکصو یسیحهبساحم تاموسر

 ةَشدح بول وا ندلک با راردشلنالاح راهدنحرات ۱۲۹۲ و شلاق لوزعم نامز

 ۰ ردشلیالسدن یامقنلاهضورویحناشماهحودوارزولا

 * سردم ردسودخكندنفا دیشردجا ( هداز قدص كردم تعفر )

 یسهان هکم هدنبجر ٩۲ بولوا یسالنم ماش هد ۲۵۰ بولوا یمالنم جرم
 لیاموزهدنمرخ ۷۸ و وطانآ هدننابمش ۷۲ و لوبناتسا ءدنس هححایذ ٩۸ و
 هد هدد لقوط یدلوا توف هدنربنوا كنناضمر ۱۲۹۲ ردشلبا زارحا ینیرلدبا
 یسهداژ هربشه ین و مور ترادص یدیا بح  لصا ردنوفدم هدنناییرد

 ۰ ردیداماد یدنفا زینا ردشلا رت هکب قیدص

 فرح ناکرا ردسودخ كندنفا دصس یربدم باتک ًأشنم (اشاب تفر )

 شفلو هدنسودرا هنوط هدهلاز "هلئسم قردلوا اولربم بولوآ ندننادعتسم

 هقرق نس زونه قردلوا رومآم هنتهح مورضرا برملادعبو شلوا قیرفو
 ۰ ردشلنا لاح را هدنرافرطشوم هد ۱۳۹۹ ندلوا لصاو

 هدقلماقمٌاق تدملیخرن بولواندهنکام نیرومأم ( اشا دج تفر )

 .هرخالایف ۱۲۹۹ اللصفنم ندنناماقمعاق یلاوباح قرلواناربمریمو شفلوب

 ۰ ردنوفدم هدرادکسا ردشلوا توف هددرد یمرکی كان

 یاروش بوشیت ندنفلافلخ یسهطوا هطبضم (كب دج تر )

 ۲۹۱ ینواعم هطبض ۱۲۸۸ بولوا یردم تالصحت فاقواو ینواعم تلود

 تافراصمو هلاوح فاقوا هرکصندنلاس ٩۰ بولوا یفرصتم یرفنک هدنناضهر

 هد ۱۲۹۸ قرهلوا قفوم هنسابحا كل هناهشکمیسو شلوا یربدم هیموع
 ۰ ردب وذدم .دوبه وط ردشلنا تافو



 وصف

 نف

 و و را

 هکنوح ردشمامهدیا هدهعرد یه هیساسلئا وع کیا برتتمیصن هد رادصدتسم

 سن رب نالک ههداعسرد قرءهلوا صح هداعااقوف بولوایرظانهرحم هیسور
 یود یدیشقا ادم ذوفن هیعلخ ندنفی دلوا رومأم هدلاکم هللا فوقي
 ندنرلطباض هرحو دجاندنرلرومآمهناخ هزوم یودنخشرکید رداشاب فژریفوتم

 "ادهش مدقاهنسدنح ن ودخحم منکرب هدنماب كنتعفر كکبدجا هکرد رلکیدعس

 یدایسحوز كناشا لالحدجا هدازاشادشر یرب ندنرلدع رک ردشغا تافو

 رصم « یقالخا لاسر «.یسهلاقم راد هنوباه رفس اضوصخو « ثعفر رانا »
 ۰ ردابدا ً؛دیدنسب ینادوسمو یسهلاقم ناد هن رومآم

 (اهاتفرر)
 . دعا یذ۲۳ بولواقیرفو اولویالاربم هدنقوزا لوخدلاب ههناهاش رک اسع
 هدتمدخ وردق هنرخالاممر ۲۷ بولوایسر ی کک از وکر اد یت

 هدنس هدعقلایذو یسلاو هرتساس هدنلاوش ۷۵ و هاي هطرازو هنسواو یدلاک

 ناح را نکیآ ینادناموف شیهدنمرم ۷ و یدلوا ینادناموق بوکساو هیفوص

 قیرف یدامادو اشان تورت قیرفیودخحیدارهامهد رکسبعنوتف ۲ لقاع یدلیا
 رداشاب دیاع

 باستک | هلکل هدنناوخ ردیمودخم كنافا هّلادبع ظفاح (ك.تفر )
 ًارخۇمىرەناوب هدد واه هقبسوم یداشش و كلام دادصنسحو شما ترهش

 لاحترا هدسناخ دا دع ترضح طساوا هده ردنکسا كردبا تعنع هرصم

 . ردندنرلسدنهم هکلم راکبفسویو لاج یرامودع ردشلبا

 یلهسوط » هکر دیمود# كندنفاناثع یلهسوط . , ( یدنفاد تعفر )
 دم یدلوا یسالنم باشع هدنلوالا یذاج ۱۲۷۲ ۰ سردم « روند هداز

 دنردا یدلبا لاحرا هد ۱۳۸۹ یدلوا یبالسنم درود رارکت هدر ۳
 ِ ی و

 . هدازهربشه كندنفادجا رهظم باتکلاسر ( یدنفادجا تفد )

 هدعب بول وا یسالنمناتسدرک هد ۱۲ ۸4 شعم هدنلوالا عید ۷۹ سردمردیس

 ۰ یدلیا تافو
 هد ۲۸۷ تولوایمال هرود ۰ سردم ( یدنفا ینطصم تفر )

 ۰ یدلیا تافو هدعب یدلوا یسداب ریمزا



 د چک

 بولوا یتاک تاستحا هلا دلو هد ۳ ( یدنفا نیسح تفر )

 < ردرعاش یدلیا لاحرا هدناخ دحادبع ناطاسرصع رخاوا رخاوا

 ۱ ) اشا دجخ یداص تعفر (

 ۱ یارسیدلبادلوت ءدنشبینرکی كنناعش ۱۲۲۳ ردضودخ كکب لعیجاح ندلاحر
 غارح هتسهطوا نوتکم ترادض هداروا بورک هنسهطوا هننزخ هدنوباه

 دنالاس ییاکحاوخ ةنراب هد 6۳ هلکللا ادس تبسن هیدنفا فاصو ردشادا

 ۲۶۹ یدلوا ندنسافلخ یدما بولوا لئ هامدح یکوو یسحهعطاقم

 لکو یذمآ هدنرفص ۲۵۰ یسحهساحم قاقوا كحوک هدنشب نوا كنناعش

 هدنرو ءامر ینیجلیا دنروا هنایو هدنرخالایذاج ۵۳ ویدمآ هدننابعش ۲
 بوا وا یراشتسمه > راخ هدننابعش ٥ و ییاد) وم هلسههاو یراشتسمهبح راخ

 بوتلوا مازعا هلتنرومأع هرصم هدنرخالا یذاج ۲۵۶ یدلوبلوضو هدلاوش

 هزورضلاب بویتهدنا انشا ین رومأم یدلوا یراشتسم ترادص هدنسهتفه

 یرظاهبجراخ ترازوڈبتراب نوک یتا كنبرفص ۰۷ یدلیا تدوع ندرص»
 لیامور هدنرخالایذاج ۲۵۸ یدلیا لاصفنا هدنزکس كنس هدعقلایذ بولوا

 هدن اثر خالا عن ۵٩ و یریفس هایوساضمرو یساضعاالاوساحم هدناعش و یثتقم

 ست یدلنا لاصما هدیرت یجرکی كنلاوش ۲۶۰ بولوا یرظا هبحراخ ۳1

 سلع هدندرد نوا كنناعمش 7۱ یدلوا رومأم هالاو سل هدنزورم ءام

 تزلوا یرظان هلام هدنحوا ینرکی كللوالا عتند ٤ یدلوا ییرالاو
 هدنحوا نوا كنناضمرو یرظان هبحراخ اا هدنزکس نوا كنلوالایذاج

 لزرع هدنسکیا كتس هرخالا یذاج ٩۵ بولوا یر الاو سح ابا
 كنسهرخالا یذاج هنسوا بول وارومأم هيلا سلاح هدنلوالاممر 25 بوتلوا

 هدندرد كنغالا میر ٩۸ بولوا ىر الاو سلح لا هدنسبتلا نوا

 كدنابمشو یرظان هحراخ بار هدنشب یرکی كناوالایذاج ٩4 یدنلوا لزع

 هدنجوا یعرکی كنرخالا یذاجن ۷۰ بولوا یتیئر سلحم ابار هدنسنلا
 هدنرخاوا ۷۲ یدلوااضعاهیایظنت سلحهدنشب نوا كنمرع ۷۱ یدلیالاصفنا

 یھت انوا كتر خالا یذاج ۱۲۷۳ ردشقل و یخدهدنتاکو تسایرتاعطظنت ساع

 ؛ ملح ٤ نیطف ۰ یه . بیدا * رهام بناک « یدلیا لاحنرا هنوک هبنشراهچ
 . هدنسهلئسم ميرة بورا فلا هن وقفا وم هن ه اشا دشر هده سايس روما یدبا ملس



 تن هاو دم

 ( یعرخ نشاک )ددعاشردنوفدمهدننای یرد یدلواتوف هد ۱۲۵۱ یدلوا

 ۰ ردیرافیلأت(رفظ نیعنازید)
 ردیمودخ كندنفا دعس ) هداز یوبنلک ۰ یدنفا لععاسا تعفر (

 هدرلابق هدنراصح لیا مور یدلیاتافوهدنرخالایذاج ۱۳۹۱ نکیاسردم

 یهانیتعشم "ییوتکم موبلا یداماد ردکب قفوتفوتم ندرودصیودحم ردن وفدم

 یداما دوس ردیراترضحیدنفا یرکشیجاح ندرودص هداز یدنفا هّلاءاطع

 ۰ .ردشلنا تافو هدنلاس ۳ "ادعاقم ) كيدحا ( هداز اغا مشاه

 یهفلخ رس یلف هناکلام بوشش ندهیلام (.یدنفا تءفر ظفاح )

 یتمدتاعطاقم وفعلادعبهرکص ردشاسا ین هن یلوسلکو لزع هد ۱۲۳و شلوا

 .  هدعقلایذ ٩ یدلوایزغ هلام هدعب بولوا یتاک شاب هد رح ۸ یدلوا

 ۱۲۹۹ یدلوا یسحهمساحم هناکل امد ۲ تولوا یسح هبیساح گر تس

 ثدح.لاع ردنوفدم هداشاب یلع یلغوامکح یدلواتوف هدنسهرغ كنل والامسر
 ۰ ید تاذ <

 یردب بوشبش ندلق ردمودخم كناشاب دفان . . ( كب طصم تعفر )

 توف هدنشب نوا كنرفص ۱۲۷۰ ردشلوا اضعا ههبساع سلخ هدنسهباس

 ۰ رد وفدم هداشاب ردح یدلوا

 كنمرح ۱۲۹۰ بولوای؛ابرادهزوهددناسرت . ( یدننا قطصم تعفر )

 ۰ یدشوا نفد هدنبدراود یدلوا توف هددرد وک

 سردم ردمودع كندنف| تزع هداز یراسی . ( یدنفا د تعفر )

 ۰ یدلواتوف هدعب یدلوا یبالنم رهشیکی هدنلوالایذاج ۱۲5۹ و

  هدازکب شیوردردللروصنم نصح هدب وب رح ( كنج رلادبع تعفر )

 رخاوابولوا حاسویثاتکب یدلیا دلوت هد ۲۲۳ بولوا لغوا كکب ینطصم
 * ردعاشنا ود بحاص یدابا لاح را هدیناخ دحادبع ناطلس ترضح

 یسهحاوخ بتکم هفرابعم هلا دلوت هد ۲۰4 ( یدنفایسح تر )

 زواج یقلا ینس یدلبا تافو هدماخ دنحادبع .ناطلس رخاوا ردشلوا
 ۰ ردراو یرثاربهدنمان (عافترالاةصالخ) .ردرعاش ناود بحاص یدیشلوا

 یجوبق ردندنرامودم كناشاد ىلع ییهجاوتسا ( كب متسر تفر

 ۰ یدلوا توفهرکصندنلاس ۱۲۷۳ نکیا یشاب



 طور

 یلوطانا رارکتەد ٩٩ تولوا یمیح هنساح یلوطاا هد 4۷ یسح هبساحم هب زح

 یدلوا یهبساحمشاب رارکتهد۲ ۰ ۱ یجهبساش شابهنهد هجا یذویسیج هبساحم
 یراتمدخ وبهدعب ردشل وا یک ی جناشن هدنحورخ نواه یودرا هدننابمم ۲

 یدشلنا دعاقت رابتخا هدمب وشلوا یسیح هلباقم یراوس تیاهن بودا رارکت
 ۰ ردشلسانفدهاشاب ردیح بودن لاح را هدنشب نوا كنناعش ۹

 هدرادکساردش]لواتوفهد۱ ۲۱۸ بولو ایر ظا کرکهتسارک (یدنفاتعفر )
 ۱ ۰ ردن وفدم

 ندناکحاوخ ردبمودخم كناشاب مهاربا مراص . ( كي دجا تمفر )
 ییودنشردنوفدم هدرادکسا رادشلنا لاحرا هد ۱۲۲۰ هایاتصانعرود بولوا

 نفد هننای هليا لاحترا هد ۱۲۵۹ بولوا ( كبمصام دم ) یسیکر کش ع شا
 - ردشفلوا

 ۲۰۲ بولوا یرادرهم كناشادجشتزع یلوبناتسا ( ك.لعتفر )
 یتاک هناحشوط هد ۲۱۸ هلبصانمرود قردلوا ندناکحاوخ هرکصو ینیما- ان هد
 . همشچ قلیربا یدلواتوف هدنسنکیایرحم ۱۲۲۵ بولوا یتاک هداهح هرکص

 ینطص» حفار ) :ندنمافلخ یلق اڌخک ندناکحاوخ یعودخم ردنوفدم هدنس
 ۰ ردشلسا نفد هنئاب هلتوف هدنلاوش ۱۲۳۹ بولوا ( كب

 نیدلارو د ندناضق نالوا توف هد ۱۲۱۸ (یدنادم تفر )

 هدنسیتلایهرکی كنرخالایذاج ۱۲:۱ یساندناضق بولوایودنم كشدنفا
 ۰ ردنوفدم هدنحراخ روس یدلوا توف

 ندناروشتسبولوا یودخ كکب نسح روخارب» (  كیلع تعفر )

 ۰ ردرعاش یدلوا توف هد ۱۲۳ بودک هرتسانم یدا

 یتاک ناود كناشاب بیج یجروک ردیعرق " ( یدنفا رکبوا تعفر )
 ج ادب یدلوا ادک هدقدلوا یئیما نواه ةرص هد ۱۲۵۹ ینیدفا بولوا

 ۰ ردیدنفا نطصمواشا ینوفص یودحم رد عاش « مع یدلوا توف هد ۷

 تافو هد ۱۲4۷ پولوا سردم . ( هداز یراسی ۰ یدنفادم تفر )

 ۰ ردنوفدم هدرلاق هدنراصح یبا مور یدلیا

 دوکسا ( هداز یزوبوطاب «هداز لعریم * تكبهاربا لسیلخ تفر )
 یسالنم بوبا هد ۱۲۵۰ سردم ردیمودختكزاغا ینطص زود اعر یاعا



 ی

 بولوا فرصت هرقنا ءدنلوالا یذاج ۷٩ و یر صنم هنردا,هد ۱۱۷۳ هرکص
 . ردشلبا تافو اقاعتمو شلوا لوزم» هد ۸

 هد ۷۵۱ ردندنس هلحا یسالع همرکم کم ) یراط ميهارب !نیدلاضد)

 ۰. یدلوا توق

 را ردندب سع یالءع رد یمودع كن يلح مهاربا ) دج نیدلایضر (

 . یدلواتوف ًاقاعتمیدلیا لذت ردقدنلاس ٩۷۱ یلح

 ۰ رد یاش یدلواتوف هد ۷ ردمامترا هدناده ) ازربم یخر (

 بودایترت ندنتماما كناشابلیعامسایجناشن . ( یدنفایطصم یدعر )
 یدلواتوف هدنرفص ۱۱۱۸ یدلوا یسضاقهندمتیاهن بولواالنم  سردم

 ۰ ردشلا یمانوب ندنکلکید كنسادص
 بودا تماقا ءددمارد تدمر ردلپوق هرون ( یدنفا ینطصم انعر )

 تافو هد ۱۲:۸ یدلوا ج وافم هد ۲:۳ یدلیالوخد هناق هخانزور هدیب

 ۱ ۰ ندیعاش یدیشلیا

 ۰ ردیعاشیدلواتوف هد 5 ردبل زوم عا ) یلح دم بعر ۱

 نک اسهدءهزوو یرولس یدایا دلوت هد ۲۳۰ ( یارکیاح یهافر ).

 . ردیعاش یدلوا توف هد ۱۲۹۰ نکیابیرق هنشاب شما بولوا

 ۰ ردعاش یدایاتافو هد ۱۱۶ .ردرادکسا . ( یدنفادجا تعفر )

 ندشاتک ی لام باب رد.داماد كناشا ىلع تنزع .( كب نایلس تفر )

 ۱۱۶۸ یدلوا یسح-هلب اقم هداس هدنل والامر ۱۱۵ یدلوا ندناکح اوخو

 ۰ ردیعاش یدلیا تافو هد

 سردهرددیفح كندنفالع یتءفر  (هدازیتعفر*یدنفا یطصم تعفر) ۱

 .ردشملالاح را هدیناخ میلس ناطاس رصءلئاوایدلوایمالنم سدق ءد۱۱۹۸ 0
 یدلیالاحترا هد۱۲۱۲ ردیمودم یلج نیمادم جا ا(ییلح نیسحتمنر)

 ۰ یدا عاش ؛ لضاف

 یارسردسودخ كکبدجشیحاشنهداز اشا ینطصم . ( كبدجا تعفر )

 . ساده زح بوقیج هلقلناکجا وخ هرکس بول وا|یرای رمش رادق وج لوخ دان واه
 یسحەبساغ شاپ هدنل والایذاج ۸۵ یساح هعطاقع ,یراوس هد ۸۳ و یسح

 هد ۹۵ ردشعا رارکت هدتمدخوا لزعلا دببو یجناشن دنس |یذ هنسوا



 3 هرصإ اک راک سخت هرکصو یب یب هزع رار i هرکض

 هدمب یدناوب هدنرح نارا هد ٩۸۷ هلفلوا یسلاو رکب راید ًاقاعتم لزفلاب

 یداوا توف هداروا .دنرخالا عر ٩٩۳ بولوا یسکب رلکب لوطاا هد ۰

 3 یلعوا د كب ناوضر یودخم كلا بولوا كيدجا ودع یدا مقتسم « عش

 ۱ ِ رداشاب نسح

 یلوبیلک . هیهاتوک « ریمزا < سردم ( قهلاص « یدنفاناوخر )
 هن ردا یدلو| توف هدندرد یرکی كنلوالا یذاج ۲۰۱6 یدلوا یسالنم هر

 ۰ یدا ولکرو زت ۰ واايد لتاط « فراغ  ردلوفدم هدنحراخ یسوبق

 ەم کمکم سرم ۰ ردلنارب وط ) م ۰ یدنفا ناوضر )

 یدلوا ثوف هددنردنکسا هدنرفص ۱۰۳۲ یذلوا یسالنم هطلغ « دسورت

 ۰ ىدا دو جزا * یحاص قالحا نسح

 بول وایئاب یحناتسبهد ۲ عیفرتلابندن وباع یار " ( اغا ناوضر )

 هد ۱۰۶۸ تولوا ادځک هناعاب قطصم دعب ردشفلوا لزع هدنرفص ۳

 ۱ ۰ ردشلوا دیهش هدرح دادغب

 هد ۰ ظا زادهننزخ ضفتلاب ندنوناه یارس (  غاناوضرا)

 ۰ یدلبا لاح را

 .هدنسهرکیكنلاوش ۱۰5۰ ندهعواصاخ ردلنوردنا (۱اناوضر)

 دعاقتم هل. ان زاصح هرق هدنمرم ۱۰۵۲ یدلوا یسادغک نوناه هنزخ
 ۰ ردشوا توف هد ۱۰۹۰ بولوا یسکیرلکب یلوطانا هدعب یدلوا

 ندهنس رکی بولوا ندنسارعا رصم ردحروک ( كىناوضر )

 .' یدلیا لاحت زآ هد ۱۰۹۹ تولوا جاحل اریما زواعم

 هد ۱۱۱۲ وکبهدحهد ۱۱۰۹ بوشش ندنوردا ( اشاد م ناوضر )

 ۰ یدلوا توف هدعب یدلوا یساولریم هیساما
 هداروا بولوا لغزا ءلدم لد ظعاو ردلهردا ( یدنفاناوضر )

 توف هد ۱۱۲۵ یدباراو یسهبظعو رخا چاقرب بولوا یظعاو دیدح ةیملس
 ۰ ىدا لضاف ردشلوا یدنفا نجرلادبعلغوا هترب یداوا

 هدننایحكنرد ردمودكناشا لعیههاوتسا (اشاناوضر ظفاخ)
 . هنسیلا شب یدلربدتا ترجمه دیلوطانا هدنسانفا كرد بولوا ناریمریم



 اید راس سر یا ی

1 
  1ا

ga ua RASS in E: 

ES 

 هس هط وا یوتکم هلام هد ۷ هلناشت نددبلدع فراعم ۳ یدابا دوت

 ردقهنسنواوشاوا یتاکهلامهدعب بولوا یتاک هسا ساغ قرثلاب یدابالوخد

 هدنبحر ۷۸ ی ردم هلام تاضو رعءءرکص و یریدمهتسوب قلا رار اش الاب ی هفیظ و وب
 و یلوا فص یلوا هدشاوالامسر ۸۵ و یتاک هیلام را ست ٩۳ هدنسهدعقلایذ

 لاحرا هد ۱۳۰۲ بولوا یی رهام رارکت لزعلادعب و یر تابسامناوسد

 لشناد هدرلنامز لواردبس هداز هریشه كنیدنفا ديعس یجاح ندلاحر ردشلیا

 ردرلکب لالحو لبج ندنرارومأم هلام یرامودم یدنا تاذرم ۰

 اغا بس یار (
 بیجن یسدلاو ردیمودغ كناشاپ مهارت هدا لب نامید نداد ایت

 انشا ههح زسنارف بوربک هتسدطوا هجرت یدبا مناخ هجدخ یسهربشه اشا

 هننا هدنس هدعقلایذ ۷۱ ردشلوا بتاک رسو باک هنترافس سراب هلغلوا

 و شفلوا لع هدنحر ۷ بولوا یربفس عروبسرتپ هدنناعش ۷۳ و ۸۰

 و شلدسا لزع هدشوالا عبر ۸۳ بولوا قرصتم ینومطسق هدینبح ۸۳
 هدنبحر ۸۷ بولبدالزع هدنلاوش ۸۵ بولوا یربفس نارهط

 بولوا رومأم هنفلاضعا قوقح هلدعماکحا ٩۰ بواوا لوزعم هدنرفص ٩۰
 و هشامارهش هدنسصس |یذ ٩3 وشلیا رارکت هنسوا لزعلا دعب هدنلئاوا 45

 نویسیموقهدنسهح |یذ ۱۳۱۱ بولیدانیمت هنتسابر ینویسیموقنیرح اهم هد

 هدیوا بودا تافو هدنشپ كنناضهر ۱۳۱۲ و شلاق لصفنم هلغملوا اغلم

 یسرافو یعوههیساس روما.نیطف ۰ یذ ردشلدا نفد هدنسهلکسا ناتسب

 كنرع بولوا قوطن ۰ تب شوخ , بنا فقاو اقع ههحزسنارفو
 شمشتب هدنمان ( كب یلو ) ردشمک هٍلارابدا یطسوو لابقا یرخا هللا یلوا

 ردشلبا تافولواهنس دنحندنسودنکی ودرب ۰ :

  eرا 9 هد ۹۸۲ بولوا یثاب ریکنشاچ ردمنوردنا ( اغانا

 یدلیا تافو هدعب یدلوا یس ۰ 2

 ) اشا ناوضر ( 1 0

 هنغ هرکس کے یدا یرادرتفد نع ا یرد ردیمودخع كناشاب ینطصمهرق
 تدمر یدسلوا لنزع هد ۷۶ یدلوا تک نع هد AYY لوا کب

۳۹ 



 : : بام
 كنرخالا عمر ٩۰ یدلوا اش هدنزونوا كنلوالایذاج یدنلوا

 كينالس هدشلاوشو راک دنوادخ هدنلوالا یذاج یدنلوا لزع هدنشب نوا
 هدائسیدب نوا كن والا ممبر ۲۷۰ یدلیا اقعتسا هدناضمر ٩ تولوا یسلاو

 كنناضمر ۷۱ یداوا رکسعرسأثلا هدنسهرغیلوالا یذاجبولوا ایرد نادویق

  بولوا رکسعریس ابار هدنزکس كئلوالا میر ۷۳ بوئلوا لزع هدن کس نوا
  رکیعوس اسماخهدنحوا كناوالاممر ۷۶ و لزع هدنسیکیانوا كنس دعا یذ

 كنسهع | یذ ۷۷ و یدلوا یربشم هناح وط مال هد زکسا كنمرم ۷۰ و

 رکی كياو ىسلاو باح هدنلوالا عیر ۸ یدلدا لزع هدتنید نوا

 بولوا یسلاو همنوقء دنزکس یمرکی كنلوالا یداجو یسلاو ربمزا هدنشب

  بوالوا ناسحا یئاعم تلوزعم هدنرفص ۸۲ یدلدا وفع هدنستلا كبحر

 ۱ اقا هدر یم کیو یریشم هنا وط 1 هدنشب كلمرع ۳

 هدنرب يركب كنسفجحلا یذ ۸٩ وروماسهیلاع سلام هدنسیتلا كلاوش بواوا

 تر دیدیلاع سلام هدنزکس نوا كنيرخالا عير ٩۰ و یرظان دیرح ابا

 عباس هدنحوا كنناضءرو یرظان رحم اش .دنزوقط نوا كننابعش ٩۳ و

 هدنسهجايذ كنەنسواو یرظانه رح ًاعبار هدنحوا یمرکی كلاوشو رکسعرس
 ٩۳ و رومأم د هل سلام هدنشب یمرکی كنل مالی ۳ ورک رض انها

 هدندردنوا كنناضرو یربشم هناحموط لا" هدنزوقط یبرکی كنلوالا یذاج

 ًاقاعتم رومآهشهلاع سلاح افهتسالا شوک یی >وا بولوا یرظان تراخ ابن
 2 قلا یذ ۱۳۹۵ :یدلوا نومآم هش وسنموق یرکسع رس باب

 . یدلدا نفد هنسهیاب كنسهرت ناخ دوج ناطلس یدلیا لاحترا هدنزکس نوا
 9 تور بجا« ارق بع., طبه نامولبم «نیبیطف ید
 ندنسافلخ ییوتکمو ءرکص ندودنکك بیع ماقماقو اشاب مهاربا ندنرامودخع
 . یذاجş ۹ ) یدنفايهاربا یجاح)یرادرهم ورد ر اشنا تافو لوا كب نیسح

 ردنوفدم هدرلاق ردشلبا تافو هدنیسردد یرکب كناوا

 النم < سردم ردسودحم كندنفا دجا فلم ( یدنفا دجعاضر )

 | یدلیا تافو هرکص ندسلاس ۱۲۹۹ یدلوا ینواعم لیکو سردو ةو 4 دالب

 Ê ۰ یدنا لثناد هدایزیللعون دمو ع

 | هدسوغر بولوا یمودخم كلافا لیعايما ىشابىجويق . ( كيد اضر )



 یا و دیو وک و و و ا 1
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 یخدهدشاتک ناوبد هرکص یدشلوا ندناکحاوخ بولوا ندنسافلخ ترادص
 ۰ رد عاش یدلیا لاحترا هدیناخ دیجادبع ناطلس ترضح طساوا یدنلود

 سردم ردیمودخحم كن دنفادیعس ادننک ندلاحر ( یدنفا داضر (

 ۰ یدلوا توفهدعبیدلوا یسالنم هنسونهد ۱۲٣۷ یسالئم باتنع هد ۸

 تولواسردم ردمود# كندنفانیمادج ( یدنفادجااضر ظفاح )

 . یدالضاف یدلواتو؛ هد ۵

 ردیمودنع كنندنفالاص رسنورب ندنرار ومأم لرک (  یدنفالعاضر )

 كنم رح ۱۲۷۷ یدلدالزعهدعب یدلوایسحهبسام تاموسربوشیت ندکر ک

 یشاتکبو ندنراد م اب دوم ردشلدا نفد هکل دیش هللا توف هدنسیدب
 تافوهرکص هنسشب یمرکی (كیرونا) ندنسافلخ هجرت یمودخردندنراشیورد
 ۱ ٠ ردشلفا.

 ندنسافلخهبساحم شاب قیاسندا تافو هد ۱۲۳۸ ( اشاماضرچ اما )

 تودالوخد هدنداحا هناهاش رکاسع ردیمودخ كندنفا ركب ییهعشج قونص

 هدنلوالامیر ۱۲۰۶ یدلوا ندنرلاول یسودرا تداعسرد هرکصو یالاریمیقرتلا

 بولوا دعاقتم هدنرلحرا ۱۳۷۷ یداوا یساضعا اروش راد بولوا قیرف

 ۰ یدنلوانفد هدوبا هتناي یرد یدلیا لاحرا هدنوا كننابعش ۱۲۷۹

 هد ۱۲۸۲ تولوا یصشیهاکردهداز ېح هوا (  یدنفادخاضر )

 ۰ رد وفدم هداروا یدلبا لاح زا

 نوو ءدنسهسرت انا نایع یبع هدکلعک رداغا شم ندنفانصا راطء یردب

 یانرق هدنف و زا بوتلا هب واه ننام هداشا یتیدلوا عارح هدنسوش راح سم 5

 ترتاح شولح یدلوا اترق رس هی ندکب فاصو یدلوا ندیهاشداب

 ترازو همراپ هدنزوقط نوا كنلوالامبتر ۱۳۰۵ هداخ دنحمادنع ناطاس

 4 ]والا د ۲۵۷ و یدلوا «یربشه هصاخ انقامو یربشم نواه نبام

 یسهفظو هل وغ] كکلرکسعرس مشس هدعقلایذ 5۸ و یسلاو توت وال ا

 ٩۱ یدلوا رکسعرس بقاصتم یدسرح تاقسش ہدنر یمزکپ كشنابعش ٥٥ و
 یذاج ۶ ویرظات ترا هدر ر ۲ بونلوا لزغ هددرد نوا تكناعش

 لزع هدنشبنوا كنرخالا عنبر ٩6 بواوا ركتعرس ابنا هدنزونوا كئلوالا



۳ 

 ۱ لزع نداق ءدن رحالا عید ٩ یدلوا یمالنم تورا هدنرخالایذاج

 .دنسو# هنردا یدلوا توف ءدنحوا نوا كنس دما یذ ۱۱۶۰۹ ردشلدا

 ماع یدناراو یخاصتخا مدق م نامدود یدادسو لیصا ردوفدم

 . لاوحاینرایسلا مسر) رتاد هنسراناخ مرقهلا لاجا ینازاغ جرات بولوا عاشو
 ندنیسردمیاماد یدنفاهللادبع یحناشن وینودخ یدروتک هدوحویرث مان( رابات

 یداوا توفهدن رکشنواكنل والامير ۱۱5۷ ( یدنفاد بیسحیدنفا جا )

 هد ۲۲۵ تولوا ندناکحاوخ بوشیت ندیلاع باب . ( یدنتا اضر )
 یدایالاح را هدنځ رات ۲۳۰ بولوا ندنسافلخ یدماهدعب یدلوا یتاک رلنویلاق

 ۱ ۰ ردشلیا تافو هد ۱۲۷۰ ( یدنفادءاحییسح) یودخ

 ءدنناسش ۲۲۷ یسالنم جرح « سردم ) هدازدا رم ۰ یدنفاد اضر ( ۱

 بولوا یسضاق ه زودت دممزکم ییاوا یاب هکمهدنمرحم ۲۲۸ یسالنم ماش
 ۰ یدلوا توف هد ۳

 بوا وای ودحخ كن دنفا نیدلاءاضدج هدازهللادبع ) یدنفادڅ اضر )

 ردن وفدمهدنهاکر داغا رهاط یدلواتوفهدنسیدنوا كن رفصا ۲۳ یدلوا 2

 ماش. سردم ردمود كنالنم یلس ( هدازیتفم ۰ یدنفا ینطصماضر (

 ج ۰ یدلیا لاحرا هد ۱۲۳٣ بولوا یهالنم

 ریمزا ۰ سردم ردسودحكندنفا فراع ( هدازیسع ۰ یدنفاضر )

 هدنفلرانع نایئس> لا یدلوا توف هدنلوالایذاج ۱۳۳۹ بولوا یسالنم
 ۱ . ردب وفدم

 ( اغا اخر ىلع دسلا )

 هدعب ویسح هعطاقم هناملاس هد ۲۳۷ بول وا یتناکشاب هناخشرض بولوا نداتک
 یرظانهاحشرضهدعب یرظات هربخذ هد ۲۶۲ بولوا یسهفلخ هاکلام

 رافدهناحرض بول,.دنا هوالعیلاصم ییارادرتفد لواقشنانل واونا هد ۰

 هدنحوایمرکی كنسهدهلایذ ۱۲۵۱ یدلیازارحا ینسهمنریلواهلنناوتع ینلراد

 ۱ دىق وصایا ندنفرط یر هدنماب یسوم یدک ردق كنناضمر ۲۰۲ یدلواربشم

 | هدیونایدناتاذر ندفراععپاپرامدقتبالهدن زوسیداد اد هشهدنب د ریتم هدنعماح

 ۱ كنناعش ۱۲۸۸ ( كدرک اشد ) یودخ ردندلاحر كب مس یودعردنوفدم

 ۰ ردنوندم هدراسحلیا مور یدلیا تاقوا

 وکم ردود كندنفاذشار تكحوک ادغک یا ( یدنفا تضر )



۳۷ 

 توف هدنزکسیمرکی كنرخالایذاج ۱۳۰۱ قرلوا یوزنم هرکصو شفلوب
 ۰ ردندنورت تایرا یدلدنا نفدهدهبناهلس یدلوا

 نداک,ذا توشیلاچ هدکلعو یناطاس بتکم ردلدادنب  (كدیشر).
 یلوایواو یداوایرابرهش ترضح"یصوصخ بتاکو جرتم هد ۱۲۹۲ هلغل وا

 هنس رت یدنفا يح یداوا توف هدنرب یمرکی كنبحر ۱۳۰۵ یدتا زارحا
 ۰ یدبا کرب مادتسا لباق یدلدبانفد

 مزاولهساخ قردلوا اولربمو یالاربم بوشش ندرکسع ( اشایدشر )

 دهونایدابا لاحرا هدنشابش هدنرب یزکی كنلوالامیر ۱۳۰٩ یدلوا یسر
 ۱ 1 یدلدیا نفد

 یدلوا داماد هد اشاب فراع دج بوشش ندلف ردلناو اشاب دیشر (

 هدعیو شلوا ناریمریم قرنلوب هدنرترومأم هرشط هلاهبتر عیفرت هدههاسوب
 هام چافرب هد ۱۳۹۵ هلبسح یمدح نسح قردلوا یظفاح شش

 هدناکشت هربفصتالوو هدنرلقلفرصتم هرشط هلیسها یا موروشلوا یسمارهش

 یسلاو لصوم هدنلئاوا ۱۳۰5 نکیالوزعم هرکصو شفلو هدنکلبلاو مسرد

 ۰ یدنا لدت« « دم« ردشلواتوف هداروا هدشاضمر ۰۹ شلوآ

 یضاف ردیلهسوس ( هداز یشاب باصق ۰ یدنفا مرکلادبع ییاضر )

 ۰ ردیعاش یدلوا توف هد ٩۸۵ بولوا

 سرد» ردیمودنكندنفانسح رپ, ندرودص (  یدنفایعدج یاضر )
 هدنشاب زکس زوتوا هداروا هدنمرخ ۱۰۳۹ یدلوا یسضاق ۰ رصم « كسالس «

 یوتفرب مت نداواتف رتعم ددعنوا یدآلضاف ۰ بس ۰ بسح یدلیا تافو

 ۰ ردراو یرعش ناودو یسهعو
 رد مودع كندنفا دج ییههردا ( هدازرامرهز ۰ یدنفااضردس )

 ناودو یسارعش رک دب یدلوا توف هد هردا هد ۱۰۸۲ بولوا ندناضق

 ۱ ۰ یدبا ؛ تیل ؛ بیدا ردراو یرعش

 پواوا سردم ۰ ردسودخم كندنفادیاو (  یدنفا دع یاضر )

 . .ییلرا توق تام ۰
 هدنراتول ومرکبراید ۰ رادکسا شین . سردم (یدنفاداضردیسلا)

 بولوافارشالابقن هلیسد,ا یتیولومهنردا هدنزکس كنلاوش ۱۱۹6 ردشفلوب



Eدوس مش  

 ردراوقلاتییا هدنما « ةيدعسلا تادراولالع ةفاصلالولسم » ةشيشلاتواص

  سردم ردسودحم كندنفا دع ( هداز یرد ۰ یدنفا دجا دشر )

 هرکص یسالنم هللف هدنسهدعقلا ید ٩٩ و یسالنم ربمزا هدنرخالایذاج ٩۲ و

 فاقوا هدنشب نوا كنلوالایذاج ۱۲۷۸ بولوایسهاب لوبناتسا هد ۷۲ و هکم

 یدما یحاص لضفو)ع یدلوا توف هدنزکس كنناضمر ۱۲۸۳ یدلوا یشتف.
 هنردا هدسیکیا یدلیا تافو هدنلاوش ۱۲۰۵ ( یدنفاز نعدوج ) ندنسردم

 ۰ ردنوفدم هدنسوف

 ( روح رض ۰ اشا دم دیشر )
 یالاربمو یشاکس یدلیا لوخد هن هناهاش رک اسع بوقح ندهصاخ رالک
 یراوس بولیا بیدأت یناشا دخ ییزدناور هد ۲۵۳ یدلوا یساول هصاخو

 نوا كنسهعا یذ ۸ بولوا یر اروش راد هصاخ هدعب یدلوا قیرف
 هدننابش ۰٩ یدلوا یربشم هروصنم هلترازو هدنوفل كکلرکسع رس هدنشپ
 یاقگاق یتربشم هصاخ هدنرفص ٩۲ یدنلوا لوح هنامسرد یمان كنودرا

 یدلوا یریشم ییا مور هدرفصو یبیشم هصاخ ةلاصا هدنمرحم ٩۳ بولوا
 ٩۵ بولوا یربشم هصاخ اس هدنحر 7 یدلدنا لع ڊا یذ

 یربشم تداعسرد ابن هدنلوالا یذاج ۷۰ یدنلوا لزع هدنرخالا عید

 یداوا لوزعم هدنناضمر ۷۱ بولوا یریشم هصاخ افا دنس ا یذو
 یک رطف دع كنلاوش ۱۳۸:یدلوا رومأم هنر قلمالس هدندع ۳

 ۰ یدا مدقم هنشيا « روبع « عش ۰ یدلیا تافو

 ردیمودخم یدنفا رع یلدناتشمک نرودص ( یدنفا نطصم دشر )
 ۰ یدلوا توف هدعب یدلوا یسالنمرهشکی هدنلاوش ۱۲۸۱ سردم

 توفهدرلهنسوب بولواندلاوم (  هدازینایریع ۰ یدنفا نطصمدشر )
 ۰ یدبا یدامادك یتسحنیسح یسیضاق هکم یدلوا

 هنوط هدنتهجمرق بولوا ندنساما هناسرت (  اشادخدشر حالا )

 دءاقتسهدعبیدلوا یسب رنامل هلقلاولهرکصو هنورطبو هلایر بولوا ینادناموق

 . ردنوفدم هددجا هجهرق یدلوا توف هدنزکس كنلوالاسر ۱۲۹۸ بولوا

 هدنفلاضعا تابساحمناودو شلوا ناربهریمضفتلاب_ ( اشاهدجدشر )



 و

 ردشهربدشن یرلمدآ لوسرنک اب واوا یعاس هلاصبا هن هبلاع بتارع یتقابل باپرا

 ربظم اولری» ندنراجما قنا ردشااق یلغوا رفن شب بواوا یئور هدهعلیخ

 ردکب فور اصهلرلاشا ؛ بااخیلع ۰ لالح ۰ لبج ؛ یرارکیدردناحرب شا

 بو هدنلوالا عید ۲۱۳ سردم ردیلوماتسا ( یدنفا دج دیشر )

 یسالنم همرکم کم هدنس هدمقایذ ۱۲۵۸ و یسالنمهبچ دالب هدعب و یسالنم

 یدلدا نفد دهوبق لرز یدلیا تافو هدنناعش ۱۲۷۶ هلتدم لاکا یدلوا
 هدنناضمر ۱۲۷۲ و سردم ردیلحاغا قرق (  یدنفا دجا دشر )

 ۰ یدلوا توف هدعب یدلوا یسالثم رانف رهشیکی
 درود ردداماد ڭاکب نیسح ییهسور ( یدنفا نطصم دشر )

 یداواتوفهدعب یدلوا یسالنمتورب هدنسهدعقلا یذ ۱۲۷ بولواندنراسردم

 ۱۳۷۵ تولوا سردم ردهداز یسیتفم ردناپ ) یدنفا مهار ادیشر (

 ۰ یدلوا توف هدعب یدلوا یسالنم تور هدنلاوش

 بواوا یلعم ههدشر دیزابو سردم ردیلرهشقا ( یدنفادجادیشر )
 ۰ یدایعاش ۰ ماع بیرق هن یللا نس ردشلوا توف هدنراخش رات ۰

 ) هدازیع رق .یدنفادجادشر)

 هد ۲۱۲ یدلوا یسردم هرود لیصصلاب رد مودع كندنفا د هداز یعرق

 یدلوا یسضاق ی-ودرا یلوطانا هدشرح هیسور یدلوا یسالنم رکب رابد

 یشتفم فاقوا هدنبحر ۷۴ و یسهاب لوبناتسا هدننابمش ۷۲ و یسهاب هکمو

 توف هدنسکیا كننابعش ۱۲۷۹ بولوا یسا لوطاا هدنرع ۷۸و
 یودح ردراو یس هعوجر هدهقف بولوا هبقف ردنوفدم هدحاف یدلرا

 » رەب ثامن

 یاقعغات هبهانوک بزلوا ندهکلم ندومأم ۰ ( یدتفا دنشر ظفاح)
 ۰ ردنوفدم هد راصح لیامور یدلیا تافو هدنئابعش ۱۲۸۰ یدلوا

 یربشو ندنسردم ندا تافو هد ۱۲۱۸ ۰ ( یدنفا دجا دشر )

 ییرکی بولوا سردم. ناالاب هد ۱۲۳۲ ردیموادخم كندنفا ناملس كحوک

 هد ۲۷۱ هدم سالن سدق هد ۵+۲ یدلوا یاب اشاب دواد هنس ترد

 یسهان"لوناتسا بول زا یدتفم نوباه فاقوا هدنرفص ۱ یاتسق لالا تیب

 لعهسیبطا تاطویف یداماع ۰ قفدم یدلوا توف هدنرفص ۱۲۸۲ ردشلوا



 - ۳۹6 بس

 ید ءا یدنلاوش ؛4یدتیک هرح هلا نواه یودرا هد 4۲ بوربک

 نکواردیکهرصم اشا وتر هد ۲۶۳ و هوا لکو یدماهرکصبولوا ندنسافلح

 ۰. هدنحوا كنمرخ :۷ و شلوا یلکو یدما رارکت هدندوع بودا تقفارح
  وومم هننوعد كمظعا ردص هیوکسا هدنلوالا عير 4۸ بولوا یدما ةلاصا

 یدلیا تدوع هلتمدخ یاضابولوا زومآمهرصم لا اشا لیلخ هدنابعش یدلوا
 هلیسها یحلیا كوس هدنرفص 6۱ بولوا ییا هئروا سراب هدنرفص ۰

 هیجراخ ةوالع هدنابعشو یربفس هردنول هدنلوالا یذاج ۵۲ یدلوا زا

 هن داعسرد ۍدلوایرظان هحراخ تراژوهسراپ جورج حد 6۳ ویراشتسم

 رخت یتع نع هدنمرخ ۱۲۵۶ قرهلوا یربقس سراب ةوالع هدەدعقلاىذ بولک

 یدتیک هاءوروا قردلوا یریفس هردنول ةوالع هدنلوالا یذاج ۰٤ یدلیا
 یدلیا لاصفا هدنسیتلا كنرفص ۵۷ یدتا تدوع هدنرخالا یذاج ه٥

 ۵٩ یدلیا لاصشا هدنسهدعقلایذ ۵۸ یدلوا یریفس سراب هدرخالا یذاج

 سراب هدلاوش یدلیا لاصفنا هدناعش هدهسیدلوا یسلاو هردا هدنل و الایذاج

 یاب بولوا یرظا ذج راغ اماعددنیکیا یکی كدلاوخ ٩۱ و یربفس
 هدنسپدكنلاوش- ۲ یدنل و هدهنستسم هدنواه تحابس هییامور هدرخالا

 كيحر یدنلوا لزع هدنسکیآ یمرکی كنلوالا یذاح +6 یدلوا مظعاردص

 ردض ابنا هدنحوا نوا كناضمرو یدلوا رومأم دهبلاع سلاح هدنحوا یمرکی

 لاو سلع .ینوک یستربا هلا لزع هدندرد كس رخالا عر ۸ بولوا مظعا

کی كلا وش بولوا مظعا ردص لات هدنش نوا كنلوالایذاجو یسر
 هوم 

 ۷۱ بولوا یرظان هبجراخ 1ام ینوک یعتتلا كنناسش ۹ یدلدا لزع

 یدلیاافعتسا هدنسبتلا كنابمشبولوا مظعاردص ًببارنوک ی جنکی كناوالاعر

 ۰ ۷۳ یدلاق هدنداعسرد هلغنلوا مش هدهسیدلوا صخ سم هننارفنوق  هنابوو

 هدینسیکیا نوا كنج |یذر بولوا مظعا ردص ًاساخ هدنچوا كنلوالا میر

 كنل والامس ریدلیا افعتساهددردنواكنمرحم ۷ یدلوایسی رتاهطت افعتس لای

 ۱ یدلوا توف هدنرب یرکی كناوالا یذاج بولوا مظعا ر نم سیا
 ۰ لقاع < ی ذ ۰ نبطف ردشادا نفد هنص وصخ برت هدنشاب راک وا یشن

 | رایلابوروا ريشلوب هدەمهم تامدخ بولوا ۰ تنطلس كم مداخ « انشاناسل
دهامدح ملظعهدر هلئسم م قرەلوا شوم تیام یذوف هدیدزت

 . ردشلوا قفوم

O OP با OT 

۰ 



۳۳ 
 ۰ ردنوفدم هدوا ردشلیا تافو هد ۱۲۸۲ و شلوا ندنساضعا

 ) اشا دم دشر (

 . اول « یالاربم هللالوخد هب ناهاش زا اسع ردیسهلوک كناشاب لع رای

 ۱۲۶۳ یدلوایریشم یسودرا لیامور هلنرازو هدننابعش ۱۲۵۹ یدلوا قیرف
 قیرفموحیم قبساروایرم ی ودنحشیدنا < روع < عيش < یدلیا تافوهدنر فص

 رداشاب لبلح

 ندنحاشم یسرک ( هداز یدنفا هّلاضیف بش ۰ یدنفا دم دیشر )

 ۰ یدلوا توف ا هنس جاقرب یدلوا يی دجا ناطلس هد ۱۲۹٣٤١ بولوا

 ۱۲۲۷ بولوایسضاقهطلغ ۰ سردم ( هداز فسو ۰ یدنفادشر )

 ۰ ردنوفدم هدرلاف هدراصح یدلیا تافو هدن رخالامسر

 بولوا یسهدازردار یدنفالءیورقنا ( ظفاح ۰ یدنفاد دشر )
 هدنسه | ید ۱۳۹۹ یدلوا یسالنمهطلع هدنرخالایذاج ۱۲۰۵ و سردم

 ۰ ردشلنا لاحرا هدعب تولوا یسالنم رصم

 توف هدنرفص ۱۲۷۰ ردیراد رهم اشا ورسخ . ( یدنفا دم دیشر )
 ۰ ردنوئدم هدرانکسم یدلوا

 ( یلکلزوک ۰ اشاب دم دیشر )
 لیصح ها وروا بولوا ندشناطباض هناه اشرک اسع ردیسهلوک اشا ورسخ

 یدلوا رومأم هلقلاول دهرحاع ةناحوط هدشدوع ههنلع رد یداردنوک نوجا "

 ًاقاعتم یدلوایساضعا یرکسع یاروشراد هد ه٩ بولوا یتیرف هناخشوط هدمب |
 یوطاناترازو ةمراب هدنمرم ۱۲۹۵ قرهلوایسر لوطا اهدنا راودرا |

 هدنسهدعقلا یذهنسوابولوایریشم هرماع ٌهناحوط هدنلاوش ۲۹۷ یدلوایریشم |

 نونف یدلیاتافو هدنمرحم ۱۲۷ یدلوایربشم زاحو قارعو یسلاو دادن
 یدلاق یودعرب یدنازف تبص نسح هددادفب یدا رهام هدهرادا صاو انشا

 ٠ ردنور بحاص

 ( اشا ینطصم دیشر )
 نوا كنلاوش ۱۲۱: ندنبلص یدنفا .قطصم یسبح هجمانزور دیزماب نابطاس |

 هروم هللا رود ینایالو هلا اشاب ىلع یلهرابسا یسهتشنا یدلیا دلوت هدنسیتلا

 هنلق ییوتکم ترادص ةدوملادعب هتدامسرد یدلوا یرادرهم هدنکآرکسعرس



 بس ۳۹۲ تم
 ندعم ًابقاعتمو ساوس هدنرخالا یذاج ۲4۹ یدلیا تدوع ند هوق

 هدرکب راد هدنحر ۱۲۰۲ یدلوا یسلاو رکب راید ةمیض هدنس هدعقلایذو

 « رداشاب نیما یلغوا یداریدم ۰ قداص ۰ روی« عیش ردشلبا لاح را

 ( هداز قدص ۰ یدنفادجا دشر )

 یذاج ۲۲۲ قردلوا النم ۰ سردم ردیمودم كنیدنفا قدص یبضاق ودرا

 ۲۳۱ بولوا یسهاب هکم هدشرخ ۲۲۸ یدلوا یببضاق ودرا هدنرخالا
 هدنرخالاعسر ۲۳۲ ویلوطانا ردصهدنلاوش هنسوایسهاب لوبناتساهدنا و الاعیر

 رکی كنیرفص ۲۳۸ یدلوا لیا مور ردص اما هدنسهدعقلایذ ۳۷ و الوا

 ۱۲۵۰ یدلیا لاصفا هدنزوقط نوا كنمر ۳٩ بولوا مالسالا میش هدنشپ
 لضاف مع « ردنوفدم هدهددیقوط ردشلوا توف ینوک یجنوا كنلوالایذاج

 هد ۱۲۶۷ ردیس هعرک كکب هللادبع هدازیک مناخ هاشلداح یسهجوز یداا
 دلکن تعف ر ندرودص یودخح ردشلدما نفدهنعماجتكناشاب یلیعیدح هلیا لا را

 ۱۳۷۰ ( كب نیدلارون نایع) یودح كکب تعفرو رددنفا دماح ینطصم
 ۰ ردنوفدم هدنعماج هدازیکح یدلوا توف هدنرب یمرکی كنناضمر

 ( هدازقحرانا ۰ یدنفادجادیشر )

 و یسالنم رصم هد ۲۲۲ سدق هد ۲۱5۰ سردم ردیم ودع كندنفا هللادبع

 كنناضعر ۲۳۵ یسهاب لوبناتسا هدنرخالا عسر ۲۳۱ ینا هکم هد ۸

 هد ۲8۱ یرکسیضاق یلوطانا هدنرخالاعییر ۲۳۷ ینا یلوطانا هدنشب نوا
 لیامور ردص هد 44 فارشالابیقن هدنرخاوا یلاوش ۲۶۲ یا یبا مور

 توف هدنستلا یرکیكننامش ۱۲۵۵ بوللوالزع ندتاقنهد ٤ و شملوا

 ۰ رددنفا لماک یمودحم ردیعاش < ملاع ردنوفدم هدوبق یرک | یدلوا

 ضشم ندنوردنا یدبا یبطخ هینامعرون یرد . ( اشابدیشر جاحا (

 یرکسع یاروش راد هد ۱۲۵۶ بولوا اولربم یدلیا لوخد هرکسع قرهلوا

 هد۱۲۵< یدلواسیر انا بولواقیرف هد ۱۲۵۵ لاصفنالادمب یداوایسی ر
 ۰ ردشلبا تافو هدعب یدلوا دعاقتم

 كناغنسح یبیشاب رادهنزو نوبام مرح ( یدنفا ینطصم دیشر )
 ۰ یدلوا توف هدنمرحم ۱۲۵٩ بولوا ییشاب هزحو روشحله یودخم

 نلجهمفات هرکص تولوا ندنسافلخ هیلخاد ( یدنفا ینطصم دشر )

 ها ۳



TAS RFR اا Sari E RAs sah hth Saha ا و 

 دن م

 تولوآ ندنا-.ضق فارشا هدو ( هداز یتماق ۰ یدنفا دجا دیشر را

 - ردنلبا تافو هدراهتسوع

 یسافلخ رسیلق کد فتا ندیلاعباب . ( یدنفا میهاربا دیشر )

 ۰ ردشلبا تافو هدعب بولوا یسیح هعطاقم سوپقسپ هد ۱۲۳۰ یدلو)
 ۱۲۳۹ قرهلوا یلنسنم نارووطو یثاب بوق ( اغا مهار دیشر )

 ۰ ردنوفد» هدنشابهدازهردشلوا توف هدنسءرع یرخالایذاچ

 . یوق هدمب ید یلاع ردص "یصضلت ندناروشطس ۰ ( اغا دج دیشر )

 هدسعب یدلوا یساغا راسپ ءابرغ هد ۷۲۲۳۷ و نبع ءابرع هد ۲۳۹ هلقلشاپ

 ۰ یدلیا تافو

 ) اش نطصم دیشر )

 e 5م ردشلوا ېتاک ن ارد هدرصم دناشاب دشروح بوش ندلق

 دیمزا هنسواو شلوا قرصتم لیاغیا كرهلریو تراز زو ةسر هد ۲۳۲۲ بولوا
 یظفاح یسهطا شوق تیاهن یسلاو هدنق هد ۲۲۸ و یسلاو ییا هحوقو

 ردشلثا تافو هدارواو شلدا نت ههسور هلءفر یرازو هدننانمش ۱۳۳۸

 ۰ یدا لدتعم ۰ یشنم

 یجنوتکم هماشاب اضر ىلع هلفلوا نداتک ردیلباتنع . ( یدنفادیشر )
 ۰ زدیاو د بحاص ںعاش یدلیا تافو هد ۷۲٤۹١ ردشلوا

 ( اشابد دیشر )
 هد ۲۲۳ ردشمروکت یر هدنسهراد هلفلوا یسلوک كناشهورسخ ردیحروک

 لاو هبهانوک ءرکص یداوا یظفاحم ییلوط هلیغاتس اشتنم یتاریمریم بتراب
 هتیرزوا كناشابدح یلغوا هللااشاب یو هداز ییئلدهبت هد ۲۳٩ بولوا یماقمناق

 شذوا یسیلاو هينوقهلترازو ةفاکم هدهدعقلایذ هلغلوا قفوم قردلوا رومأم
 ندو هدنرفص ۳۹ هلاحرت هدشجر ۲۳۸ ردشلدا رومأم هننابراحم هرومو

 یرکسع رس ییا مور بولوا یسیلاو هبنایو لیا مور هدنلوالا عمر ۰ و

 كنناضمر 44 و یدلریو ینلظفاحم یلراقو یتح هنا هدننحر 4۳ ردشلوا
 هنحالصا قادوبن ر اهلاصملادمب بولوا مرک ارادرسو مظعاردص هدنزوقط یرکی

 یسیلاو رصمو مرک رادرس هننرزوا رصم هدشئاوا ۲۸ و شلسا رومأم
 هدلا وش رد ردتسا لاصشا ندرادص هدنلئاوا ییاضمر 2۸ شادیا بصق



e 

 ) یدنفا ینطصم دیشرا (
 ندلق هلکلطا جوزت ین-هریشهاشاب نیماهداز یعقلعای ردیلغوا كيعزرب ولکدک

 ۰ هدنسانفاكنسهتشنا یدشل وا ییح هعطاقم لوناتساهلکلناکحاوخ هد ۱۱۸۲ هلنشت
 3 تام یدلدا لزرع هد ۱۸۸ بواوا یتاک ادخک هلکمربو هح عوط قتایاسح

 زا یدلدا نف لویو لرع هدنسهجمایذ 1۸5 یدلوالئا هدنسموا اا
 یرظان رایه رسو یسیجهرک ذهلام مدعبو یتاک اد الا هللا بلج هدتد»
 هد ۲۰۲ یدلدنالزع هددتفهر هدهسیداوا یتاک اد ابار هد ۱۹۹ تولوا

 ردضیادنک هدنلوالایذاج ۲۰ و یتاک یریکی هدنحورح نواه یودرا

 ۲۰۵ یدلوا یسادخک نواه باکر هللالزع هدنشبنوا كناضمر بولوا یلاع
 لزع دنیا یمرکی كنمرحم ۲۰۷ یدلوا لع ردص یادم ایام هدننامش

 دیدحداربا هدنگاوا ۲۰۹ یداوا یرظا رابحدهرعو هناخشوط هنسوا بوتلوا
 هد۲۱۵ یدل رالواقش رادرتفدهدنزکس یسهدمقلایذ ۲۱۳ بولوا یرادرتفد

 یعط هدشل وصو كواه یدرا هد ۲۱۷ بولوا یاتکلا سیر نواه باکر
 1 عید ۹ یدلدالزع هد ۲۱۸ یدلوایبما هناسرت هدنلاوش بولاق لصفن«

 یاد ناطلس هصدخ هد ۲۲۰ بولوا رادرتفد ابنا هدنحوانوا كنلوالا
 یتیما هناسرت هلساوتع یرظان ههرحم روما هدنلوالامسر ۲۲۱ یدادا هوالع

 هدننحر۲۲ ۲ یدلوا یسادقک ن وناهباکر هدنحورخودرا هل !لزعهدعب بولوا

 ینادٌک تراذص ا هدنسهرعیلاوش ۲۳۳ بولوا یرظایزاغو E یا

 نوباه یودرا هلبناونع یرادرتفدهنوط بونلوالزع هدنرو م نوکق رق یدل وا
 هدنسمرکی كنلوالایذاج ۲۲۲ یخناثن.دنلاوش ۲۴۲ یدلدارومأم هنابیترت

 هفوص هدنرور هام چاقرم ردشلنالزع هدهام یجتلا بولوا یرظان هنا رض
 ۱ هناحم وط بقاعتم یتدوع هلانواهیودرا هد ۸ یدلردوکهنتراظن ییهاح

 | ۱ هدنرخالامسر ۱۳۳۶ بوداثدوع هان مخ ةَضِرفیاشا 3۲۳۱۲ یدلوایرانات

 ٠ « رادهاو ندفراعم «نیطف ۰ کز ردنوفدم هدندرادهرت هد ونا ردا لاحترا

 ییا هاشم هما طخ یطخ بولوا زواج یناکسینس یدا مرک ۰ یھ
 ۰ ردشلاترهش هد « اده هسوک هلفلوا « عسوک

 1 بول وا ندننارتثایاضقلیامور ( هدازلهرو-*یدنفا نط فم دشر )

 ٠ ردنوفده هدرااش هدراص> یدلوا توف هدنشب و ثانم رم ۲
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— ۳۸۹ — 
 ندندافحا كندنفا لاصدم ( هداز یمشج . یدنفا ینطصم دیشر ]

 سیو هعقو .هدنرصعو سردم ردسودحم كناذ نالوا یسضاق هکم بولوا

 ۰ ردندارعش ردراو یحرات یدلیا ثافو هدنناعش ۱۱۸۶ یدلوا

 یمودخم كنغا نیسح جالا یسادخنک باکر ( یدنفا دجا دشر)
 ۰ ردنوفدم هدرلننکسم یدلبا تافو ءد ۲ ىدا سردم بولوا

 زب زعلادبع یودخكندنفایضیف (٠ هدازيح برع ۰ یدنفادځ د شر )

 ردن وفدمهداشا دیح یدلیا تافو هد ۱۱۹۳ بولوا سردم ردلعوا كغ دنفا

 نسردم ردمودخكندنفا فرش ( هدازیوفک ۰ یدنفاددشر )

 ۰ یدلوا توف هدنسهدعقلایذ ۱۱۹۷ بولوا

 هد ۱۱۹۵ ید یئات اشا دوادو سردم ) یدنفا يلع یدیشر (

 ۰ ردنوفدم هدنسونق هنردا یدلوا توف

 بولوا یودنم كندنفا دج هناضنک لقایا ( یدنفا دمحم دشر )
 یرد یدلدا نفد هنسهرد دجا دبس یدلیا تافو هد ۰ نکیا سردم

 ۰ یدا لضاف رب ندنراتوذأم
 دلوت ندنیلص اغا نسح ندهناخاولح ( هدازهحاوخ . یدنفا دشر )

 قرەنلا هنواه نیز هرکصو هنوباه نوردنا شلآ نذا قرهشیلاچ بودا
 صلاح را هدنس ها یذ ۱۲۰۶۰ و شلوا یلعم یسرافو ع

 ۰ یدا شناد ةياعارکر هوح

 یجمتلهد ۱۲۲۶ بولواندناک>اوخبوشین ندم (  یدننادجدیشر )
 یدلیا تافو هرکص بولوا یتاک یجءربخو

 ردیمودخب یدنفایربش ندلاحر ( هداز یربش ۰ یدنفادجم دیشر )
 ۰ ردیدنفآ دعسایم ودحم یدلیا تافوهدعب بول وایم رانمسدق هد ۳ سردم

 توف هدنحد ۱۳۲۲۷ بولوا یصشت نداضف ( یدنفا کشر جالا )

 ۰ ردنوفدم هدرلایق هدنراصح لیامور یدلوا

 كنیدنفا مسار طاطخ ( هداز یلوبق یرک ۱ ۰ یدنفا دم دشر )

 هدیاپ یر رب یدلیا لاح را نکیآ ر هدصس هدعملا ید ۱۳۲۸ ردیهودسم

 1 یدبا ندننطاطق ریهاشم ردن وئدم



 . یدلوا توف هد ۱۱۰۵ یدا ماما ردل هنردا ( یدنفا دج دشر )

 ۰ رد عاش

 فازا یسفیلخ شابو یراد هسیک یلقیرهکی ( یدنفانیسح دشر )
 .یدنلوا نفد هدتویف ه ردا ردزواصم اک یس یدلوا توف هد ۳

 ۳ ` رد عاش

 ۳ سواوا نیاجاوخ بوش ندلقردیرادکسا ( یدنفآ دیشر )

 ۰ ردعاش یدلیالاشرا هد ۲ یدشلوا

 ` ردندندالوا یدنفادج یتصندلاوم ( هدازیتص ۰ یدنفادجم دشر )

 یسضاق هسور هد ۱۱26 و یسالش هطلع هد ۱۱۳۹ یسیضاق هبل  سردم

 ۰ یدلوا توف هدعب یدلوا
 هد ۲ بولوا ندناضقردهداز یدشر عاش ( یدنفانسح دشر (

 1 رداش یدلدا نفد هنسهناحم ولوم وق یی یدلوا توف نکیا هدماچ

 هبنایسبولوایردارب كندنفانانعینیمایونف . ( یدنفا نطصمدشر )
 هد ۱۱۷۳ نکیا سردم ردیمودع كندنفارعیعرق نالواتوف نکیآ یسردم

 ۰ ردیعاش یدلیاتافو انوعطم
 3  سردم ردیمودخم كندننا قطصم شیورد (یدشا دجا دشر )

 | دجا یدابآ زاق یدح یدلوا توف ه هننکنا یرکی كنحر ۱۱۷۰ تولوا

 1 - ردنوفدم هدنناپ كندنقا

 ر یتاک راصاخ ندناکجاوخ بوش ندلق ( یدنفا دج دیشر )
 مادحشالاب هددساود تامدخ ضعب ٠ هرکصو یتاک رايح هبح هدنلاوش ۹

 ۱ ۰ ردشلبا داحترا هدعب یدلوا ینافوقوم هدنلاوش ۰۱
 1 یدلوا یساغا دنیلد ضیفتاب ندنوباه نوردنا  (افا مهارا دیشد )

 ۱ هضققتافلع اغا نیدلادعس یدلوا لوا روخاریم «دنشبنوا كنتابعش ۵۶

 ۰ یدلیا تافو هدنرفص ۱۱۷۱ بودک ارومأم

 ۲ سردموییودخ كنمدنفان دلا لو مالسالارمش ( یدنفانطصمدیشر )
 ۱ ۰ یدلدا نفد هنفلرازم یهدشر غافلا تافوهد ۱۱۸۱ بولوا

  نناضقو یدیفح یدننا نیسح ( هداز هما ۰ یدنفا دجا دشر )
 ۲ هد ۱۱۸۲ نکیآ دلو هد ۱۱6۷ بولوا یودخم كشدنفا یضیف ییوتکم

 رم 1 1 . یدلوا قرغ هدیک
 - تا



 یی ین ۱ ا نو و یی ووی وق و ر و اتا د یا ف

AY — 
 هللدعهدننوا كنبحر ۸۸ یدلوا رومأم هنهبلاع سلام هدنسیالا نوا كننابعش
 هدنسیتلا نوا كناصش ۸٩ یدنلوا لزع هدنسید كناعش بولوا یرظای

 عسر ٩۳ یدلیا لاصشا هدنسید نوا كنسهعخا یذ بولوا ملنعاردص 26

 ینوک یھکیا كنس هعطا ید بولواظعاردص باز هدنسیدب نواكنرخالا

 ییرکیك) و الایذاجبولوا رومآءدهلاعسلاحم هدنوالا میر ٩۵ یدناافعتسا

 ید لوا لر هدنحوا كنسهرحالایذاج بولوا ملشعا ردص اسماخ هدنستلا

 هدنل والایذاج ۱۲۹۹ ردشماکح هنکلتفح هداسبنقم "ادعاقتم هدنرفص ۱۲۹۰
 یدا فرقع « قوطن 6 شانش نوا رد هداروآ یرتف ردشلیا تافو هداروا

 . رددنفا كیداشر ندنساضعازهمکیمودخع

 ندنلص گن دنفالعایسا هدازراد رهم ) یدنفایسح نیسح یدشر (

 الاو سلع هد ٩۱ و هرادص یوتکم هد ۱۲:٩ ردشاتا دلو هد ۵

 اش یدلبیا تافو هد ۱۳۰۱ یدلوا دعاقتم ءدعب ردشمریک هنرالت یوتلم

 . یدیا بفلوم
 ندهاخرتفد ردسمودحم كندنفا مهدا ندنرلرظان رک ( كیدشر )

 لاح راهدنسم رکیكن رفص ۱۳۰۰۱ یدشلوا یلوایلواو یربدمول رو بوشش

 ۰ یدلبا

 ندنسلاوم جرعو ندیدافحا اھا یخاق ردلهمالع ( یدنفا یدشر )

 یدلوا توف هد سدد ك والایذاج ۱۳۰۲ بولوا .

 هماش بولوا یرادرهم اشانالبق ردنا وساتسا ( یدنفا لع کشر )

 ۰ ردیعاش یدلواتوف هد ۸۰ ۰۸ یدلوا یوزنم بودک هلتحایس ههبنوقو ا

 ۰ رد رعاش یدلواتوف هد ۱۱۳۱ ردیل وساتسا Ce یلح لیلخ یشر (

 ناپوحربما 5 ۷۱۱ تبولوا نداق بایرا ) هحاوح ننذلادیشزر (

 . :یدلیا فلت یحراوتلاماح ردشلوا توف "الوتقم هد ما /
 بولوا یسهداز ردازب لوسر « ردیلرن ومطسق ) یدنفادج دشر (

 ۰ رد عاش یدلواتوف نکیا سردم هدنناضمر ۲ ۱

 كن دنفا هللا صف هداژ دیش وبا ) هذا ز دحاوخ ۾ یدنفادج شرک

 ملح « یغد) وا توف اب وعطم هدنم رگ ۹ نکیآ ام ردود ۱

ST 
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 دف را E م وتم EE دوت هد بن ۳۸ ردس و دم كکب

 ۱ .فراعم هدنلاوش ۸ تولواداماد هد یدنفا نب دلا دعس م وحس مالسالا و یدلوآ

 .  یدلوا اضعا هفراحم سلح هدنستلا نوا كنيحر AA و یر دم تاریرحم

 3 ردوفدم ۳ ردشلوا توف هد زوقط نوا تس هدعلاید ۵

 ib) دچ یدشر )

 فلوت ر ۱۳۳۹ ندنیلص اغا یسح یجاح هدنتساصق نودنایا هدب وندس

 ۱ ردشموس هدنرافرط هام وط تولک هلوساتسا هللرد هدنشاب ج وا ردشلنا

 یرواط بیرت یحدب ردشلوا رکسع هدنسهتفه هدنداحا هماظن هد ۱

 هدش وع هرق یوک دوبرا ردشلوا یشاکب .دهنس زوقط بولوا نددا رفا

 ماقافبولو| یجرام یرکسعرسبابندیسوبیدنرکو ایی هج زسنارف قر ەنلوب

 دموع فراعم ًاقاعتم بولوا اول هتسودرا ىلا مور هد ٩ یدلوا یال

 كنيرفص +۳ بولوا قیرف هد ۱۲۱ ردشلوا اضعا هراس یوشرادو

 یر اروش راد هدنحر ٤ ردشاوا یربشم هصاخ هترازو هدنسبتلا نوا
 تولوا یربشه هصاخ است هدنناصش ٩- و رکسع رس هدنبحر ٩۷ بولوا

 كنناضمرو یساضعا تاهظن هدنمرع ۷۱ یدلیا افعتسا هدنرخالا میر ۰

 هنسوا یدلدبا لزع هدنلئاوا یلوالا مسر ۷۳ بولوا کنان هدیطساوا

 لزع ءدنلوالا عنبر ۷ بولوا ركع رس لا هدنسيتلا یرکی كنس های

 هلام سلاح هدنمرغ ۷۵ ردشلوا یریشم هناشوط هدنبحر ۷۶ و شفلوا

 هدنشس لوالا یداج ۷+یدلوا E نایظش هدنس همه تولوا یسساضعا

 ننازخسلح هدنسیذو لاصفناهدنلئاوا یسهدعقلایذ بولوا ملظءاردص

 دبیوادن هنرلزوک نا وروا یدلوا رکسعرسم ًامبارهدنلوالا عسر ۷۸ و یر
 هدنرفص ۸۲ یدلیا لاصفناهدنربنوا كنحر ۸٩ یدایا تدوع لاحرد هلککک
 یسنر الاو سلع هدندرد نوا كنس هبطایذ بولوا رومأم هن هلام سلاحم

 هدنسیتلا كشلاوذ یدلوا مظعا ردص الا هدنرب یعرکی كنمرخ ۸۳ یدلوا

 ۳ ا لاصفلا هدنبتا كنس هدعقایذ ۸٩ یدلوا رکا زط ااساخ
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 و

 POOP OTOP یا سی OOD TOE نر ست نا

 ا ر



 تن ت: وی

TENE 

 ] یدننادجم یدشر (  یجقلعای بولک هلوبناتسا هدکلکحوک ردنلهلراب

 لوخ لاخ ) رد فاش ردا لارا هدرلهتسوب یدل وا یضاق هرکصو (

 ردراو قیلأتر دنیا ۶

  ۱اشا دج یدشر (

 هد ۱۲۵ ندنبلص كسدنفا نیدلا جارس لیعام"ا ییاورش ندهدنبشش میاشم

 هدشزاب ناطاس تدمر ةزاحالا دعب بولک هتداعسرد هد ۱۲۰۷ ردشلبا دلو

 شیت یک مدتدوع یدلوایرظان تالح هددساما «دعب و یدلیا مولع رشت

 اصوصخهرابک هللاتا هنسهرناد یدنفاف راع هداز برشم یدلوا بتاک هفاقوا

 بودیک :دکلرب هدنتع نع یاثنا هماش كناشا یدلیا اد تبست_هیاشاب داوف

 هدنلاوش ۷۹ بولوا یساضعا الاو سل هدنمرحم ۷۸ و شقارق یتهحوترظن
 یتبدملوا لئان هشولوم جرم و شلوا یسلاو ماش هلترازو 0

 لکشتم ندنراناایا ماشو ادیص هدنس هدعقلایذ ۸۰ ردشمتا ریزو یلاط هد

 ,هنسواو یرظا فاقوا "ةوالع هدنلوالایذاج ۸۲ یدلراق هللا یتیالو روس

 یرظا هصاخ ةنن زخم "و والع دنس ها ید ۸4 و یرظان هلام هدننابعش

 . یرظا هبلخاد هلماعصنا هصاخ ةهسزخح هدانشب كاتس هدعقلا یذ ۸۵ بولوا

 ۸۸ و یرظان هللام انا هلسامصن | هضاخ هدر هدندرد یرکیكنلاوش ۸۷ و

 هنسوا ردشفلوا نیست هنغلرظان هعفان هدعبو لزعهدنزوقط یمرکیكلوالامسر
 ها لزع هدشنوا كنبحر بولوا یرظان هلدع هدنشب نوا كنرخالا عمر
 نداسو نامروا هدنسیکیا كنبحر ۸٩ مازعا هدیساماهدنشپ نوا كننابعش

 . هدنزکس نوا كنها یذو فاقوا سنا هدنسنلا مرکب كننابمشو یرظان
 بولوا مظعا ردص هدتسید نوا كنىرفص ۲۵۹۰ تولوا یرظان هملام ا

 احب :هدتنوا كنیرخالامیر ٩۱ یدلیا لاصفنا یدل ییرکی يارا یک

 كتنامش ۱۲۹۱ قردلوا یسلاو زاج هدنسید نوا كنلوالا یذاجو یسیلاو
 کذ ۰ یشنم « لضاف ۰ مع ردنوفدم هداروا ردشلنا لاحرا هدٌشاط هدنرنوا

 یدیاتادر مسبتمو میبص هح زانقط ییو روا لدتعمو جدا و یحضس ۰ نبطف $

 كنرفص هد ۱۲۹۱ نکیا ندنسافلخ یدما ( كب قح لعاسا ) یعودخ

 ) ردکب ینطصم )یردارب ردن وفدممدنعابسن ون هدراذکسا ردشلیا لاحتراهدنربذ وا

(8) 
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 كلەجاۆخبولو| ندنساقلخترادص "یوتکم ( یدنفادج یدشر )
 لواؤرک دن هرکصو ینا ةرک ذن هدعب بوليرو کلیجهرک ذن ه.اقكحوک هلا

 هد ۲4۰ و یتاک هاس هدنلاوش هنسواو یتاک رادصس هدنرفص ۲۳۷ یداوا

 4 - یندلواتوفهدنحر ۱۳۷ یدلوا یا قش رادرتفد

 ۴ كتدنفا .دعساهدازهشردلیل وطانا . ( یدنفا ندلایلو یدشر جاا )
 ۰ .ردرعاش یدلیاتافو ۱۳۰۸ یدلیا تدوعو تع عرار هناربا بولوا یتاک

 بصان» هلا تل هجاوخ هد ۱۳۶۷ بوشیت ندلق . ( یدنفا یدشر )
 . ەساغەصاخ مد ۱۲۰۲ هلا م اریحسا ةدب رکسع رس باب هدعب یدلوالئات هلاحر

 ۰ یدلوا توف هدعبو لزع هدنمرع ۱۲۹۳ بولوا یسیج
 ېا رونی ۾ هلا كلا ع ردیلکینالس ( یدنفا للخ یدشر و
 ۰ ردعاش یدلوا توف هد ۶

 . یذاج ۱۳+ و سردم ( هدازفسو ۶ مش ۰ یدنفادمجم یدشر )
 لیا مور یدلیا تافو هدنرخالا عمر ۱۳۰۷ یدلوا یسالتم هطلع هد والا

 ۰ یدل دما نفد» رلامقهدنراصح

 ( هدازطاص . یدنفادم یدشر )

 هدصب و یوتفلا نیما هد ۲۵٩ سردم ردمودخ كسدتفا دعسا مالسالا میش

 ۲۶۲ یشفم فافوا هد ۲۵۸ و یمالنم هنردا هد ۲۵۷ و یس ها حرم

 لوتاتساو هکم ردقهنناضمر ٤ ند راتو یستفم اروش راد هدنسهع|یذ
 هدنلاوش۷ ۰یدلواینهاب لیامور هدنسهحمایذ +6 ردشملا ینیرلداب یلوطاناو

 . لیا-مور ردص هد ۷۲ و یسیتفتایظت سلع هدنلاوش ۷۲ یسیتفمالاو ساع

 ۱ 7 یدآ درب ؛ ملح « لضاق « ماع ؛ یدلوا توف هدنرفص ۱۲۷۲ بولوا

 ه زود هرکص بولوآ ماعسرد ردلدسورپ ( یدنفا فرش یدشر ۱

 تع سلنارط کشو باتع 4یفد کیا هد ٩٩ و ۱۱ یدلوا یسالشم

 لیدشلاب هحزحم هرکمندقدلوا یسالنم تورب هد ۲۸۰ دادش هد ۲۷ و

 ۰ نسم یذلیا لارا هد ۱۳۹۷ ردشلوا یسهاب لومناتساو هکمو هس دالب

 ۱ ۰ یدا تاذ لع یذ

 هد ۲۵۹ روند( هدازیلح ) ردنلمورضرا ( یدننا مهاربا یدشر (

 ۲ یتالت تارک ۱۳۷۹ و هنسوب رارکتو بعشلبارطهد ۲۲۰ وهتسوب

 ۱ ۰ یدلیا تافو هدعب ردشلوا
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 تس ۳۳ — ین وتو کا
 ندنسردم بولوا هداز اغا نسج جاحلا ( قرق ۰ یدنفآ لعیدشر (

 ۰ یدلوا توف هدنر نوا یف )یو 111 ىدا

 هلیس هبا زادنکسا «:سرذم ( هداز بجر -:یدنفا نسج یدشر ),

 یدلیا تافو هدنزکس یمرکی كنسهجایذ ۱۲۲۸ یدلوا یسیضاق مو رضرا
 ۰ یدیا طاطخ :ردنوفدم هدرادکس)

 ) اشا دم يدشر (

 هد ۱۱۹۸ توشلاح هتک ردیمودنم كندئفا ىلع دنس ندتنناع مورض را

 تامر هدب یدنلوا ماداحهسا هدتمدخ ضمب ندنفرط یسلاو لر +لک هملح

 یدنلوب هدشناتک ناود اشاب ىلع خرفو هدشاب ارزو ضعب هلا كلیحم وتکم

 هدّشاما لز هدنسودرا یصم تولک هذاعسرد یداروس ناسحا كلهحاوخو

 هتسهرزج زفاس هد ۲۱ هشرزوا یساطخ یوا ربسا هرازسنارف بونلو
 3۲۲۱ و یسحهمیاس كماالسو یادش وق هارزوضمب هدندوع یدادا قن

 هدنلاوش بولوا یرظا هفوص هد ۲۳۶ و یقو هد ۲۲۲ و یناک یریهکی

 ترادص هلترازو هدنناضمر ۲۲۷ یدلاق لوزعم هدعب بولوا یجهبساغ شاپ
 یدلدیا فن هیلوسسلک هللا لزع هدندرد یمرکی كنمرع ۲۲٩ بولوا یعاقمگاق

 هنسوبهدنلاوش ۳۶ و نيدو هدنرخالامسر ۲۳۲ بولوایسیلاو هرتسلس هدلاوش
 ااا دم یداوا روم امهاقاددعکسا هطرازوعفر هدن رفص ۵ بول وا یسلاو

 ۲۳۹ و ردشفلوا مډاعا یرازو هلغلوا رومام هشرزوآ یرالغوا كناشاب ع:

 ةافاکمهنسودنکه لیس وا شم :اانفایرلاشام اص وراتخ ند ران ت ہدنسەجایذ

 هدیینابع ۱۲۳۷ بولب ریو یرلقیس یرفناکو هرقنا هلبا یلظفام هیفوص
 رم“ یلعوا یدا قرصتم < رام ۰ لضاف ۰ .le) ۰ ردا تافو هدهبقوص

 توعد تغليف رمت ا مارب روهشم هتغلماقمگاق ترادص رداشاب

 ۰ رلپا ماہفر ینغیدلوا یتعق هجرد هب كت وزو تیلها یسښلوا
 هد ۱۲۶۳ ردشلوا ینیضاف هکم جردنلابو سردم ( یدنفا یار )ا.

 ۰ ردشلدا نفد هدزوتکب بودا لاح را هدنداعسرد

 هلغل وا را دحل هدښسء راد كناشاب باغ قیساردص . ( اشا دجایدشر )

 یظفاج زدلح هد ۳ یدیازوس ناسحا قلناربم ریه, ہد ابق كنسي دنفا ٍ

 ۰ ردشلبا لاحترا ءرکص تدمرو لاصفنا هد ۱ بولوا 3



— ۳۸۴ — 

 ندنباص كنيدنفا_نيدلا دمسقبسا ماسالا عش . ( كب نيدلاءالعداشر ,)
 دنایظنت سلحم هدنناعش ۲۷۵ هلباماود هب یلاع باپ ًامظتنم ردشملا دلوت هد ۷

 ییا نواعم .یواعدهلیسبن"یلوا هدنسهرخاالا یذاج ۲۷۰ ردشلوا ینا بناک
 بولوا یباضعا یتعیج هلاوح هدنوفل كتیرومآموب هدنوخالابر ۲۸۷ بول وا

 كتس هدعقلا یذ ۱۲۹۶ ردشلوا ندنساضعا یی ةسازح هبل دع هدنلاوش ۸

 ؛ نبطف یدلدا نفد هناي یزد هددجا هحورق یدلبالاحرا هدنزوقط یرکی

 ۰ یدا ندناتکه یلدع ( كىدىعس ( یودغع یدا ملح

 ۳13 اه زکاسعو شا لیصح هدهبنارف ( كد داشر )

 ینویسبموق یرفودنش ندا هحرلهنسو هدتمدخ تدم هنس یللا قرق هلغلوا

 ر ياف ینغأب. ناسکس هدربمزا .هدناوالا Ns شفلو هدنتسایر

 ردشلیا تافو

 دوام . نوردنا یدلیا دلوتهد ۱۰6۷ ردیلراتسوم ( 7 ( 

 هدنسهدعقلایذ ۱۱۱۱ یدلوا یضاقو سردم:رکص ندقدلوادعاقتملوخ دلادعب
 یداندناضق یخ د(یدنفا نسح دشر )یو دع ید تک شوخ.صاشیدلو!توف

 هد۱۱۳۵ یدلوا یتفم ؛ سردم «ردبلربمزا . ( یدنفا نطسمیدشر )

 ¥ ۱ ۰ ردیعاش یدلبا تافو

 هدنرخالاعییرا ۱۹۸ یدلوایښالنم هز دا .صردم (یدنفادچ یدغر)

 ییلیا لاحترا هداروا یدلوا یسالتم همزکم ۀکم

 تطخ .کسشابخا ددنفادعسا ندلاوم ردلاهر ( یدنفا یدشر )

 دادم ناطلسلئا وا بول وا ندنسافلخ لقا دخ ؟ هددب ردشل وا یتاکناود +هداز
 ۰ ردعاش یدلیا لاح را هدساخ

 ات رلوا ر ( هداز اغا نیسح ادخک + یدنفا هاربا یدشر )
 ۰ ردیوفدم هدنهیشح لکو یداوا توف هد ٨

 یس هدعقلایذ ۱۲۰۲ پولوا سردم ( یدنفا نجرلادبع یدشر )

 ۰ یدلوا توف هدنشبنوا
 ملا دبع یرد ردیلهرف هرق (  هدازییهبنالا یدنفا ىلع یدشر )

 عا ردشلیا تافو هد لس ناطلس رصع پولوا ندناضق فارشا رسدنفا

 ؛ .ردرعاش یخد « یدنفا د » یردارب بولوا ۱



 تس ۳ —

 هزکصو ینا یش رادرتفدهدعب ینسآ علم هد ۸٩ و شا لاصقنا هدرخالا عسر

 هدنمرع ۱۱۹۷ ءدننرادص كناشا دج للخ هدنرعرځاوا ۍدلوا لوا ماز ور

 ردنوفدمهد زا دکسایدل وا توفهدنسنکیا كنلاوش ۱۱۹۷ ید وا ییسح هل اقمى راو

 راد هنس را ۱۱۸۳ هلرثا مان یربکلا ةلج یدلا عاش , لتازد « بتا

 ندناکحاوخ بوشش ندلق ( كیراع یطصم ) ییودعردراو یرابتعالاةصالخ
 درد اتافو هد ۱۱٩۲ بولوا یسیخهمطاقمراصاخ هد ۱۸۵ هدنکلخکو شلوا

 ۰ ردشلدا نفد هدر

 بولوا یدع كدنفا یاب ردبل هنفوص ( یدننا نایلس یغوسر )

 ناملس ناطاس رخاوا هلکلیوس راعشا ضعب فلاخم هعرش ید ظعاوو بش

 ۰ ردیعاش یداوا توف بولوا باق افوخ هدماخ

 بواوا ندنرارومآم ی باب ( یدنفالیعامما یخوسرجاطا )
 هد ۱۳۲۷۲ یدلوا یرادرتفد برح یسودرا ینا مور هدنوالایذاج ۹

 ۰ یدژدنا نفدهنسهکت یدنفا یح هلا تاق و هد ۱۲۷۰ یدلبا تدوغ

 بواوا ندنرایشاب كولب كناشاپ نام نکی  (اشابلوسر جالا )
 "الوتتم هدنسانفا كنساشا هرکص یدلوا یساواریم رهش کا هد 4
 - ردشلوا توف

 بولوا ندناریم ريم هد ۲۷۹ ردند دارک ا (اشاب رک اش لوسر )

 قردلوانسم و شلدا لزعهرکصهثس چ اقر یدلوا قرصتم ناو هدنلوالا یذاج

 ۰ ردشلبا تافو ہدنکلم

 ردشلوا یشابنارکرز بواواندنرارکرز هسور (  ېلچ ی طصم میسر 0
 . ردرهام یعاش یدلوا توف هد ۰

 هدرادکساهلک رتیدا یهش یسهناخش ولومرهشکب (  یدنفادجا ایسر )
 ۰ یدنا سیا ردشلنا لاحرا هد ۱۲۱۸ یدلوا یوزنء

 ۱ ردیلغوا كندنفا دجا نیدلا شمش ( هدازفاق ۰ یلجندوجم داشر )
 ۰ ردعاش یدلبا تافو هد ۰

 ندانک بولوا یودع كیالنم تزع هداز شا ( كب داشر )

 لارا یرغوط هنلاس ۱۲۹۵ و شلوا مزاع ًارومأم هنرافرط دادب نکیآ
 ۱ رددنفاكدح ام ندنساضعا تل ودیاروش یودحم ردشلیا



 فن ?A سس

 هدنسدمقلا یذ۸هدندمزا یدشلدا نیمتهنتساب رهیلامذک اهلتماقا هدنداعسردو
 ردن وفدم هدهدنفا زکم ردشااق هدنعانوق ردق هنلاحم را هدنرفص ۱۲۹۹ هللزع

 2 هد ۰ بولواىسەا یبرلکبیخد ) شا بیقو ( یودح
 ۰ رد ( اش یناک) یودحم

 نب اشاب دجا عاش ندنسارزو ناخدجم ناطلس عاف. .( يلچ یر )
 ۰ ردرهام عاشر رصاعم هلا ن دلایلو

 دوحهربیدلواتوف هد 4۸٩ بولوا ندحاشم  (یدنفادو یمر )
 . یدای

 ردیمو دخ كنب دنفاهتلادبعیزاص باتکلاسییر (  یدنفا نطصمیسر )
 «ردرعاشیدلواتوف هد ۱۰۰ هدنسهعلقیلو بانا هددرکبولوا ېتاکرایجهبج

 هد۱۱۰۹ بولوایشی ورد ینولخ ردیلسلیا مور ) یدنفالمعایسا یم ر (

 ۰ ردعاش یدلوا توغ

 بولوا ندناضق لیا مور ( هداز رادقوح ( ( یدنفادج| یکسر .)

 ۱ یدبا یطاطخ ثلث * عاش یدلیاتافو هدا" نطصم ناطلس رود

 ۱ (یدنفادجا یمسر )
 چاقرب بولک هلومناتسا هد ۱۱2 یدلیا دلو هد ۱۱۱۲ ردلهیناح هددرک

 باستنا هه یدنفا نطصم سیر یداماد یشواط هد ۱۱۵۱ هلبا لیصح هنس
 ًاددعەدنلا وش ٥۹ یدلوا ناکحاوخلحاد هلس هعط اقمدس ور یدلوا داماد هلا

 كمنالس هن هد ۱۹۵ و لوبناتسا هدسب یدلوا یرظا یسهناځتو راپ كينالس

 ینا قش هدنرفص ۱۷۱ بولوا یرظان کیس هد ۱5۷ یدلوارظا هنسهناځت وراپ

 هلام هدلاوش یدایاتوع هدنمرم ۱۷۲ بولوا یسیجمیا ایرتتسوا هلیسهاع

 ۱۷۵ یدلدا بصن بنات هدندمزا هلا لع هد ۱۷۵ بولوا یسیج هرک ذت
 ۱۷۸ بولوآیریفساسورب هدنس هدعقلا یذ ۱۷ یسحهبساحم یلوطانا هدنااوش

 هدلاوش و یلاع ردص "ییوتکم هدرفص بوداتدوع ندنرافس ابسورب هدنهرحخ

 لوا ةمانزور هد ۸۲ یتماههاسرت هد ۱ ییا غبطم هدنلاوش ۱۸۰ یشاشواج

 هرکصو لوا ٌمانزور هدندمزاو یلاعردص یادنعل هدنرخالایذاج ۸۲ هدعبو
 هدنمرم ۸۸ یدلوا ادْک ًابناث ینوکی جندب كنسهدعقلایذ ۸۶ و لوا ٌةبساحم

 هدنندوعهن داعسرد كنو درا هد ۱۸۸لواصخی هدنن رج هيسور نکیاهدتهدخوا
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 تولوا ندنس هلالس رایدنفسا ردنلهفوص (:یدنفا ضو متسر "۳

 -.* یا ماعسرد ملام یدلیاتافو هد ۱۲۷۰ یدلک هلوبناتساهرکصو هندو

 یدافاد هزکبص بولوا سلوک كناشاب دجنا یرارف 7 (اشاب متر ا)

 هاتسرخم هدنناضمر ۲٩۳ و ییالاربم ماکشسا یجلوط ضفتلاب هدرکسع یدلوا

 هد ۱۲۷۹ قردلوا قیرف هدبمبو یساول ماکعسا هد ۲۰۵ و اولریم هلضاظفاحم

 ۱ . یدلبا لاحرا
 بلحن بولوا یراد هنیزخ كناشاب لالج .هداز راج . (افا متشر) "

 یمادضتک كناشاب ىلع ظفاح ( افادجا متسر ) یدلوا یثابیجوبق نکیآ یسیلاو
 دج نادوبق ( افاد متر ) ردشلوا یشابیبوق نکیاهدماش یساشاپ بولوا
 ( اغا دج متسر ) رکید یدلوا یشابیجوبق نکیا یرادهنزخ كاناشاب ورخ
 ییرکیدکی رلنو ردشلوا یغاب یجوپق هدیناث ناخ دوج ناطاس"رصع یخدو
 ۰ رایدلیا تافو ًابقاعتم

 ( اشاب ركب ویا متسر )
 زاو شلوا یزاوس هدننادخا تانهعماظن ا بوش ندنغاحوا یرھکی

 تولوا قیرف هد ۲۵۸ ردشلوا یساول یزاوس هد ۲۰۹ و یالاریم هدتقو

 هد ٨۹ یدلوا ندنناکرا ینودرا هصاخ هرکصو یسیلاو هرقنا هدنس هدعقلایف .
 یزشنیسودرا یلوطانا هلئرازو هدنسهدعقلایذ كنەنشۆاو یسز سلخهضاخ

 ٩۶ بولوایسیلاومنردا هدنلوالامسر ۰۳ بودا لاصفناهدنبخر "۰۲ یدلوا

 یسلاوه ردا هدنلووالایذاج ۷۰و كمالس هد ٩ یدلیالاصماهدنس هدعقلایذ

 هدنمرحم ۷٩ ردشفلواقن هلئدم هنس ییاو شلدا لزع هدنبخر ۷۲ تولوا

 یدلیالاحم راهدنیجر ۱۲۸۲ یدلدنالعهدننا طه ۳۷۹ فلا ینیلاونوکتا

 . زدنوفدم هدنسهلک یعوضت :دراذکسا

 ۱۲۸۹ یدلوایرظاتراهقربافواول ضیفتلابندهناهدنهم - ( اعام سرا
 هدینع ینهعرک اشا دیچن لالخ »هد وا یدلوا توف هدنح وا یکی ثكترفص ۱

 .رذیلوا ندتناقلعتایو یسهدلاو هک دنوفد هدنناب یوق « مئاخ

 بولوا ینو ام نسب ر قایل ویالادیم:بوشین ندهبرحم (كردجا متسرا)
 - ردنوفدم ءهددوا یدلوا توف هدنلاوش ۵

 شلوا ناریمریم قلارارب بولوا نیکنز" ردیلکیروید ۰( اعا, متر )
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 كناشا ىلا یانوا هلنعای هنقوف یرلهظوا ( یلح ىلع ) یرکتشاچ كناشاب
 تراشي رزونوا اوب تولوا یراهعرکو مودع ندنراترضح ناظلط
 رخا ردراشلدا نفد هن دنر هدنعماخ کهدزادکسا كنسرلهدلاو هللا لاحت را

 د رادکساب ودا لاح زاهد ۹۸6 ید ( ك.ناثم) یودح نالوا ندسهحوز
 ۱  زدشلشا نفد هرتا هدنناخوا

 کک هگزحخ لنوشروف بولوا یحاص دهم رب "( يلج سر )
 . ۳ یدتفا لعاعما باتکلاسیئر هدو” یدلیا انب همشچو

 2 یدلیا اتب جسر هثمات ردرخات ( هجاوخ سر )

 e کوب هرکص بولوا ییشابیذ كناشاب داهرف " ( اشاب مد ۶
 كس 2 یدلنا لارا رضع لوا ناخ دج |ناطاسقرهل وا

 رود ردشکیایو مودح كناشا زفس قرضتم ضراق " ( اشا متسر (
 لئا هتکلکبرلکب ةتهحا ینیذنلوا نیست كسدادحا ورتندسناخ نایلس ناطاس

 شلاق هدابصنوب تدم لیخ بونلوب هدنبرح ین یجروک هد ۱۰۰۸ یداوا
 - ردشلنا تافو دلو الب هد ۱۰۷۳ و

 نامارق هد ۱:۵0 ردنسناذغنک فناتشا دمج ءرق ۰ (اتشاپ متسر)

 یدلیآ لاتحرا هنسوا ر دشا یظفاحم هفوصءهد ۱۱۰۱ بووا ینکبراکب

 ی 7 یدشلوا یرتع تره هد ۱۷۰۹ کرک( قاب لع) )ىراس

pntsو تر  
 یظفا غ لسد را هللا ینادرم ثابثا تاران ک هدنرافرط ناربا ردیلهنسوب

 تزازوةبت ابد ۳ بولک دت داعتس زرد هرکص ندالىتساو مف یزبربت ردشلوا

 ۱ ۳ ۳ هدنّزخالایذاج ۱۱45 یدلوا یسلاو هبنوقو ینرکسعرس ناور
 ۱ ۱ "سا ردم ميشا ردهابا تافو بقا

 ۴ ا2 2اد توز ول وا لدفار شا یلهبلف * ( انار )

 ۱ ۰ زدشلوا توف ةد ٩1۲۶ یدلوا -رادما "هدنداعسزد

 یخهوهفهد ۱۲۱۳ تولوا ضشم لدن واق ناو ردنا (ۍدنفادج نر (

 ۲۲۹ وهکمردشلواغارح ةلکلس ردم بولیسا جارخا هدهب و شلوا یی امویشاب

 ًارخوم زدشال از ییلع قیرط هد ۹ 5 شلرو یف ات لوساتسا هدنعرح

 ۰ یساراو یدازنارادةتسک فرید زوبولوا رادلام هدایزیدلیا تافو

 تی مد ای سس نا ی ار یا نت اک یا شوق



Ra Rosato نا 
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 هارزوضمب یدلیادلوت هد ۱۲۱۵ ردیلق حور ( یدنفا قطصماسر )
 دیادبع ناطاسرخاوا ردشلک هلوبناتسا هد ۱۲۹۵ بولوا ادنکو یتاک ن اوبد
 ۰ یدلیا سم یهدر ٌءدیصق ردشلیا تافو هدیناخ

 ۰ ردندنربکا مع یارعش . .(مسرهجاوخ)
 یدنلوب هدنتمدخ هیلع تاود هرکص ردندنسالع نامارق ( متسر هرق )

 راطخا یفیدلوا یعرشیسفلا.مانغ سج هاشاب .نیدلاریخ .نکیآ رکسیضاق یتح
 ۰ یدلیا لاحرا هدلوا ناخدارم ناطاسرصع ردشمرب دلا با

 بتکم رب هدنسهلم ىلع شاقن هدراصح ردیلکنوک , ( هفیلخ متسر )

 یدلوا توف هد ٩۱۷ بولوا ید كنهفبلخ یجاح بولوا یسهحاوخ
 ۱ ۰ ,یدبا ندهنظم ردن وفدم هدنیرق یلح ییمال هدهسورب

 هلیعامسا یهاشناربا قلارارببولوا ندنرلکب دارک | ( كي سر یجاح )

 هلکملزس یسقاف روطدش ردشلناتلاخد هنراترضح لوا ملسناطلس هدد رکو

 . ردشلوا توف الوتقم

 ( هج زوک ۰ اشا سر )
 ا و 9
 ج ورخا دعب یدخ هراتمدخ كوب بولوا بولوا ضیفم ندوباه نوردا

 كنبحر ۹4٩ ردشلوا یسکبرلکب نیدوب هدمب بولوا یسافا, یرچکب
 یودنعیدما تاذربدعتنم یداماد كناشاب .د ساپا یدلوا توف هدشبنوا
 لح ندا تافو هد ٥ :یمداژ هع رک ردیدنفا ) ییسح نیسح ) ندالع

 ۰ ردکب د ینلوم یناقاخ
 ) اشا مسر (

 رکیراید هدعب یدقیحهلبا ینلاغا باکر بوروک تییرت هدصاخ مرج رددوانرا
 ناسحا ترازوو یدنلوا جوزت ناطاس هام رهم هد ٩۵۰ بولوآ یسیلاو

 یدلدا لع هد ٩۰۰ ردشلوا مظعاردص ندکلا ریزو هد ۱ یدلروم

 یدلیا لاحرا هدنسیتلا یرکی كنلاوش ٩5۸ یدلوا مظعا ردص مات هد ۲۳

 نکنز یدلوالئان هش رهص فرش ردنوفدم هدنس هم رت رار هلیلغو ارت هدنعماجهدازهش
 ردهدندافحا موبلا بولوا یناریخ قوحرب كنس هجوز یدا < لقاع ۰ نیدم

 ید هدنناخ یجهیک یدتا لیوح هعماح ینردیخم للخیجاح هدهعلقلا تحت

 هدهسیا شعاب نوتاخ (هبسا ) یسهاد كتناطاس یتەماجریکتشاچىدباب دیه
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 ندنسابفلخ لوا ةمازور ( هدازیروبق ۰یدنفا نجرلادبع یجر )

 رد یاش یدلوا توف هدنسیدب یمرکی كنناضمر ۱۱۲۷ نک ردک هج بولوا
 دج هداز اشاب میهاربا داماد زیقلاپ ندیلاع باب.( یدنفانطصم یجر )

 نارا كناشاپ دجا ییهیرسیک یدلوا یناک هابسرت هدعبو یناک ناوید ههاشاپ

 لئوشروق هدهناسرت هنن هدندوع یدک هنارا هلبناونع كلسون هعقو هدننرافس `

 ییدلیا فوخ تیاغ هدنسید یمرکی كانناضمر ۱۱۹2 یدلوا بتاکه نزع
 ردیعاش « فقع ؛ اص ‹ ردنوفدم هدنسوپق هردا ردشلوا توف ندنوعاط

 ۰. ردراو یرعش ناوبد بولوا رهام هدحگراب نف

 ردبشلا تافو هد ۱۲۲۳ و بولوا ,سردم, . ( یدنفا یجر)
 ۰ ردعاش ء لضاف

 ( كد یجد )
 روهشم هد « هدازکب سکرچ » هلغلوا مودم كکب دم سکرچ روخاریم
 یسالنمهسورهد ۲ ویمالن« رهشیکی هد ۲۱۳ و سردم هد۱۲۰۰ ردشلوا

 هد ۳۷ یسداب لوبناتسا هدنمرم ۳۷ و یپهاب هکم هدنرخالامسر ۲۲4 و

 هتسرهد 4٤ یسها لیامورهد۶ع۲ و ییوطاناردصهنسرب هد ۳٩ یاب یوطانآ

 نباق هدوق یرکا یدلبا تافو هدنسهدعقلایذ ۱۲۰۷ یدلوا یبا مود ردص

 شلوا هدسر هشقلا یس ردشفلوانفدهتنای كندنفا فراع هداز یردیرد
 هلبلاصشا نیتعسم یدنفا هللادبع هدازیرد ینیاق یدباندبیس ریابعحولهداس

 ۱۳۵۹( كب دعسا دم ) یمالنم رهشیکی یودخیدشفلواالحا هدوب هدنیفن
 ۱ - ردشفلوا .نفدهننای هلیاتافو هدنرب كن رفص

 اي ۹۵۰ یدا راطعو یر: ردیلوبناتسا . ( ېلچ فسوب قیحر )
 ۰ ردندارعش ردب وفدم هدب وبا یدایا لاحرا هد ۰

 روهشم ردشلوا توف هد ۱۱۲۹ بولوا ینوردنا _ (. لع قحر )
 ۰ يدلدنا نفد .هننادم قوا ردشکناکرب

 راه هداروا ردل هسور ردلعوا دم . ( اچ محرلادہعییحر )

 ۰ ىدا طاطخو عاش ردشلیا لاح را هدناخ نایلس ناطلسرصع بول وایعش

 ناطلس یدلوا داماد ههداز ,یرادوح ردلهسور ( یدنفا اسر )

 ۰ ردیعاش یدلبا لاحرا هدنرخاوا ثلا ناخ ینطصم



 بس ۳۱۳ اتم

 یدلیا لاح راه ۰ یڈلوا نا وخ ونش هدن رل برت هرس شق یوزر نن دلا لالخس

 النم * شرب« ردسودخحم كندنفا ناقع لرهشیکی (  یدنفالادجر )

 یدلیا لاضفنا ةدلاوش یدلوا ینیضاق لوبناتسا هدنلوالاعیز ۱۰٩۳ بولوا
 «"ییدنا لاع" هقف یدلبا لاحت را هدنس:دعقلایُد هتسوا

 ١ ردمودح كندنفا دم لهنردا ̀ ( هدازیلحاشا ۰ یدنفا لار )

 ۱ ۰ یدلوا "توف ءدنرفصم ۹ بولو نتزدم

 ( یدنفا هلاةجر )

 ردندندافحاكناخ تباهم ندنرازادرس كهاش رکتاهح ندنرارادىکح ناتسدنه

 تآ مالنم هدنلوصوهن رهشیهذدهللادلوت هد ( هئارک ) ندننابصق كن رهشلهد

 دلا ارس نالوا یرادمکح وص كدنهو شنا مولع لیصحت هدنسهسردم

 شلچا هدنسارا راناتسرخ هلا ناهوو یضفاروینس هدننامز هاش رداهب رفظ

 هلروهظ هلردنفویسوم هدرض یتیدنلوا فلات راباتک قاطرب نوعا هبه ذم تخم

 شاردنوک الع ڈیم ر تعجل لهن رهش < انا » نما تموکح هدنعوقو تحانم

 یتدهجرتبحاص هدنمجون : نالوا یراسیر قتسا دن الو تآرع التنو

 « یزراصنذر « ناسنک الاب یابلع هدهثحام تعج وب ردشغوات زاتع عقومرت

 ءدرصوب ییقححا راهظا هتشا ردشعاا تاتکرت یواح یدلج منج منج ن اا هما

 هد ۳ رىشى هاو افرا ی هدفتحاسمو ول فلات

 یسالعو راك نالف قاب هلغلوا وع دنه يروج تماوکح هدننابراخح دنه

 بتکمرهنمات هدنلوصووهورغ لبحبولک هل همزکم ةکم ید هلایوم هدنراترعه

 لئا هنس هکموناسحا هل وعد هنداعسرد هرگصو ردشمالشاب هسب رد هل دانک

 ناسکس هدنسکیا ییرکی كنناضمر ۱۳۰ هلئدوع هنهمزکم کم هشو شاوا

 تاذر قوطن ۰ لضاف« فخ « هما-قلا طسو زدشليا لاحرا قردلوا هدنشاب

 چاقرب هلا لهأت هدنرع رخاوا ردشلبا فرص هدنلون نیم قد یتیرع قردلوا

 ردشلوایو وشن هبا یودخی هدنمان ( نجرلا دبع ) وشمتا روهظینجوح
 ۰ ردناتک دن وناهنیبامیدنفا ) مالسلا رد ) یسهدا زردازن

 سزدم زدی هن ورب ردیمودخ نان شاق” ( لج دجاریپیجر)
 ٠ هىاح هفحصو یرثارب موظتهلیما « اکو ءاش» ینلوا توف هد ٩۷۰ قزتلوا

 ۱ ۰ یدبا زات عاشر رلد ردرا ویسهجرت
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 با لزعهدنمرحم ۱۱۸۳  بولیردنوک هلیلظفاحم لارا بولوا یسیلاوبلح
 قلا ءا ردشلنا لاحرا هدندمزاو شلردنوک ههقوتعدءار هل دنا عفر یراژو

 بوت هد ۱۲۰۱ قرلوا ندناریم زی زددونرا ۲ (اشا بحر ) "
 ۷۵ ۰ ردشلواتوف هددییلس لاا ردنشلوا قرصم

 a A ٣ : ( هداز یهزاز « اشا بحر (

 ساوس هلرازو هدشات قن ناظلس لئا وا دادن وا ندهدلب نابعا ردنلساویس

 ردشفلاقرازوهللزغ هد ۱۲۱۳ و شلاق هداروا لاسزکسید ردشلوا یسلاو

 ۱۳۱۸ و شلوا یسلاو ردلح قرهلوا اشآ یرازو ءدنلوالا یذاجخ ۷

 E یودخ زدشلیا تافؤ هدناونس هدعبو شلسا لزع وی

 21 . ردشلیا تافو هد ۷ ( كىنا )

 هنرح ا ۱۳۲6 قردلواندنارتمریمزدلنلدناقلاقف ( اغابجر )

 یردارنو شلاق هدادوا تدفرب قردلوا یظفاحم رك ةطاهذب 4 وا وومام

 100 نا دو ناتا طتاوا ردشلرو قلشاب یجوبق ( هکب خاص )
 ۱ ۰ ردشلیا تافو

 هد ۱۲۵۰ بولوا ضفم ندنوردا ( پجلاوا یدنفابحرظفاح )

 یادت رالک هدنلوالا يذاجت ۳ و رادناک رهدنرفص ۶۲ و یساغا کشی
 ردنوفدم دتر هه دج یدلوا توف هدنزکس ییرکی كنبحر ۱۲۶ بولوا

 نآدیمریم هداز اقا ؛ ْنسح ندرلاشا نسحو نجرلادبعو یظفح یرلمودحم
 بجر 23( هذاز اب نخ زا دشومدنربوا كن رخالایذاج ۱۳۱۳۲ اشایدعسا )

 رایدلیا تافو هدنرخالاعیر ۱۳۱۳ ( اشاب

 هدنب یدیا یمن راسیابعد ۲٤ ۱بولوایثابی-وپق (یدنفا بحر (

 ۰ یدلوا توف
 سو r 7 هد ۷۲ بولوا سردم ) اغا بحز )

 ۱ ۰ ردنوفدم هداشاب

 دنا وم ۰ مامسرد ردلنلدناقلاق ( یدنفا یدشزبحر)

 ۰ یدلیا تافو هدنفس كنناعش ۱۳۱۲ بولوا

 یوبلکو بیلکسا هرکصو بنطخ ردلزورس ( هددیجرّللاهجر )

 ترضخ افاعتمویزبربت ستشبودکه هبنوقهرخالابردشلواعش هدنراهناخ ولوم



 تن مس

 راید هلترازو هدنرخالایذاج ۱۱۷۹ ردشلوا یسادتک نوباه ةنیزخ بولوا
 . هنیمآ بولوایسلاونوزبرطهد ۱,۲۶ و ساویس هد ۲۳ و ناو هد ۱۲۲ و رکب
 هد۱۲ و یظفاحم قازاو هملقیی هلغایقسدکت هد ۱۲۵ یدادا میوزت ناطلس

 نیدوو لدرا هدننابمش ۱۲۹و رکی رايد اینا هنسواو ماش هد ۱۳۸ و سدق

 یسلاو ریصم هد ۱۳۲ و بلح هدنل والامر ۱۳۱ و ماش هدهنسو و یظفاحم

 هدنرخالایذاج ۱۳۰ ویسیلاوبلج رارکتهرکص یدادیالعءد ۱۳۳ بولوا
 هدنلوالایذاج ۱۳۸ و ناورو رکب راید هدنناضمر ۰۱۳۷ و نو رطو سيلف

 یجاص ناشولع ۰ ردشلنا لاحترا هد ۱۳۸ بواوا یسلاو ناورو ساوبم

 ظفاحمتدمرب (كبدجا )یلغواهدننافویدارورب ایاعر+ روسح ۰ یصیتم«ریدم <

 ۰ ردشلوا لیکو
 ااو هد ۱۱۰۲ بولوا یئابیجوبق ( افابجر جام ا )

 هدیرفص ۱۱۹۳ بول هدتمدخ یخد ( افا ینطصم ) لغوا ردنوفدم هداشاخ

 ۰ ردشاوا قیقر راع هنرد هلنافو

 ( اشاب بجر )
 هدارواهجرلهنس ردشلوا یفرصتم كسره هلقلاشان هلفلوا ندفارشا ردیلهنسوم

 یسلاو كمالس هد ۰ هدعل یدلوا قرصتم لیءتتسوک وص پوپل و 0

 یدلواقرصمهسورب هدنس هدعقلایذ ۱ ۸ یدلوا رادان تدملیح قردلوا

 هنلاسهد ۱۱ 18 یدلوا ی انریفس هدنن رافس نارا كناشا دج ایله ریسک دنلا وش ۱ ۹

 روزرېش هد رفص ۱۱۰۰ یدا هدنس هدهع هدهسور بولاق هد راف رطناراردق

 هدسب ردشلوا یسلاو روزرهش رارکت هدنبجر ٩5 و یسلاولصوم هدعبو
 هدنلاوش ۷۷ و یسلاونیتوخ هد ۷۰ بولیردنوک هنغاظفاع ردش نداروا

 هدنلوالایذاج۱ و یظفاخ دوو نبتوخ هد ۸۰ و یسلاو یزواةرازولاعه

 تادحرس ردشلبا لاحرا هد ۱۱۸۲ بولوایسلاو نمرچ هلیماضنا هبناپ
 ( تكبلع ) هدازاشببجر ندراروشلس یدبا . رصبتم ۰ فراع هدنروما
 دج رادیلس یمودم رکید یدلدا نفد هنسوپق یرولس هلتوف هدنرفص ۰

 ۰ ردکی
 ( اشاب بجر )

 ةرازولاعم هد ۱۱۸۲ یدشلوا ناریم رم قردلوا ندهسلم فارشا ردیلباح



 هد ۰ ینادختل لوق هد ۱۰۹۹ و یاب یز هد ۸ یدلوارومأم

 دز واهلذلوا تلاع لاح هب یدادرحراهش قرهلوهذئناب كناشاب بحر برع

 ۰ ردشملوب یتسازح /# ربازب
 رک رادولس بوش ندنغاجوا یریهکیرددوبلرا (اا بحر )

 اا یحناتسب هد 1۱۰۲ :یدشلزوا ادضتک هاخوا زادمطس ءد ۱۰8۸ بولوا
 ۰ ردشلنا تافو یرذلوا لصفنم هرکض تقوزا هدةسیدژوا

 توف هد ۱۱۰۰ قرلوا یولوم رد ِلهبنوق ( هدد یتقرط بجر )
 ۱ ۰ یدبا سیو قیلعت « عاش“ یدلؤا

 راد كندنفاد یداماد یدنفالع یرس ) یدلفا بحر (

 ۰ ردنوفدم هدنسهرت هداز فرشا یدلوا توف هد ۱۰٩ نکا

 قرصتم یرخوا بولو هدتمدحهدهنسو ردقانشو ( اشا بحر )

 جم رو داو ۱۱۱4 یدلوایفرصتمتكسره هد ۱۱۰۹ یدلوا

 ۰ ردشلدا انف

 . .ندهماهرالک ردیمودخ كشدنفا ناضمر لیلو (بلحیدنفا ۰ بحر (

 . كنمرخ ۹ بول ]ی ما یتهجاوخ نواه یارس یدلوا سردم بوقبج

 5 ۰ یدلوا توف هدنچوا یرکی

 دا ا بولوا سردم ( یناسق ازرتم  یدنفا بجر جاحلا )

 ۱ : یدلواتوف هدنسکیانوا كل والا
 . ران ویلاقهد ۶ بولوا ندنعحاوخ توشش ندلف ( یدنفابحر )

 3 ۱ ۰ ردنوفدم هدنسوف هردا یدلوا توف قرلوا یسهفلح

 | خو ردنلواتوف هد ۱۱۲ بولوا ندناتک ) یدنفا دمج تحر (

 / ۰ ردشلوا یشاب نز هکس اغا فطصم

 سرد بولوا یودخ كندنفا د (  هداز یپلا ۰ یدنفا بجر )
 ۰ یدلوا توف هدنمرحم ۱۱۳۸ نکیا

 .بولوا یدبفخ هدد اض هڏ ردبل هسور ( هدد اص بخر )

 ۰ ردیعاش یدلوا توف هد ۱۱۳۰ یدلوا یعش یسهاحولوم هسورب

 ( اشاب بجر )
 خاد هنوباهنیبام هدننستئادح ردندنسابرقا كناشم بجر ناتسب رددوبنرا



 بس ۳۷ سس

 ۰ ید ادامشیورد ء روع« فقع ملا < ردنوفدم هد ونا یدلوا توف هدر

 ردشلوا جش هنسهیکت یلقدنف هنبرپ ۍدنفارفعج شک. (ۍدنفاپچر )
 . ردشلیا لاشرا هد ۰۵

 ۳1:۵۷ بولوا یتا ردم نول واتا: ی
 ۰ یدارفوا ییاست | هیسراف یدبا نعاش ۰ صف “مل ؛ ملح ؛ یدلوا توف

 نکیا یش یثابوسمساق بولو یتولخ ردلهسورب .. ( یدنفابجر )
 ۰ ردنوفدم هدنا یدلوا توف هد ۰

 یهاشداب بحاصمو روظنم هدن وياه ناب ام ردسوردنا ) یدنفابحر )

  Eیدلیا لاحت را هدعب بوق هلیغلرا درتفد كلا قش هد ۰

 ) توف د۱۰۸۷ بولواسردم ,ردیلغوا هادجا . ( یدنفابحر جالا

 ردشلنا حرش یهدجا لیسو یدلوا :

 ) بولوا یلعوا كنیردق یجاحرحات ییدسورب , , ( یدنفایردق بحر
 _ » تافو هد ۱۰۹4 یدلوایسالنم هسور ۰ سردم ردشغد « هداز رداقلادع

 ,یدا اش « مع «.مرک* نی یدلیا ۰

  ۰ ۰هدډیلدع بحر). (  هنسهاحول وم دارغاب بولوا ندناشیورد یولوم

  ۱ردیعاش یدلبا تافو هد ۵ ردشلوا مش ۰

 ( ناتسب ءاشاب بحر (

 . هیاشا نایسیراص یشابشواچ كر هلکه لوبناتسا هد ۱۰۸۰ ردیلتان ودام هدکسره
 ٠۰۹۰ یدلوایمادخک هزکصو یرطاش هدنغاروخاریم كناو.یدایا :یاستنا

 هد ۱۰۹۷ یدلوا لوا روخاریم هدنلوالا یذاج هنسوا یسادختک رایج وق هد |
 هد ۱۰۹۹ یدلوا یعاقمُځاق باکر ترازو بتراب هلفلوا مظعا ردص یسیدنفا |

 ۰ یدنلوا نفد هننای كنسیدنفا هدرادکسا بولوا توف هدنمرم

 ( بیع ۰ اشا بجر )

 یدلوا ندراکبراکب هرکصو نداما هلا باونا رود بولک ارن ههروس
 كارکسعرسو ترازو هد ۰ ۰ یدلوا یظفاعهفوص هدعیوهرتسلس هد ۰ ۷

 ۰ رداشا مساق یودح ]

 ههروم هد۱۰۹0 نکیایثاب یجنوصکس بوشبتندررب . (اغابجر )



 سس ۷۶
 نوربب شرب ۲:۳ یسحه-طاقم لوساتسا هد ۲۱ ردشلوا ندناکحاوخ

 ۳ هدنلاوش 2۸ و یسح ءرک دن هعلق لوس هدنلاوش 46 قيما

 ۵۵ و یرظا موقت هدنمرخ ۲۵۶ و لوا رک ذ ت هدنس هدعقلایذ ۲۵۲ و

 3 هدنلوالایذاجو یسح هبساح هدب رح هدنمرح ٩ ولوا ةمایزور هدنحر

 ۲ ۱۲۵۹ یبلویبیحهبساحم فاقوا هدنرخالا یذاچ 6۷ ویماضعا لاو سلم
 ۰ یدا بتاک « .دعتسم ۰ یدلیا لاحمراهدنس هدعقلایذ

 نیدلاروئدجا ندا تافو هدنرخالاممر ۱۲۰۰ ۰( یدننادیاحر )

 تعفرلیلخ بولوب ضیف ندیلاعباب یدلیادلوت هد ۱۲۱۸ ردمودخم كنیدنفا
  هدنلوالا عسد ۱۶ بولوا یسافلخ یدماءهد ۲۵۵ یدلوا یتاک ناود باشا

 عوقن هلبلوا فنصیلوا هدنبجر کو یدما هدنرفص ٥ یدلوا سیون هعقو

 یرظاحوقت بنا هدنلوالایذاج ۷۱ یدلدبا لزع هد ۱۲۹۹ بولوا یرظان
 یدلوا دعاقتم هد ۱۲۷۹ بولوا یناضعاالاو . سلجم هدنس هدعقلایذد ۳

 توف هدنجوا نوا كنلاوش ۱۲۹۱ یدلوا یدک وبق هنسو هد ٤

 باک ؛ پیدا ؛ یعاش ۰ ردنوفدم هدنبرق یدنفا ریما جوک دوب یدلوا
 ردندهبنابش یابدا مظاعا یخد یدنفا كم مرکآ یرلهودخ یسا ریظنیب

 | ۰ ردراشللاتافو رلکبرهظمو لالج یراموډخترکید
 یجهیساحم هداروا هحرلهنس بوش ندههاخرتفد . ( یدنفادع اجر )

 ردن وغدم دوا ردشلا ,تاف ا ۱۲۹۹ ردشملوا

 E وفهدن رص علوا ناخدج |ناطاس ر دشع ای دیح ر (بج ۳ جالا)

 ( لاپوط ءاشاب بجر )
 رایچوبق هرکس یدلوا یشاب یجناتسب بوشیت ندنغاجوا یجناتسب ردیل هنسوب
 هد ۱۰۳۳ یدنلوا موز ناطلس ناخرهوکق رهلوا لوا روخا ریمویمادخک

 ۱۰۶ ۱بولوا یلاعردص ماقماق هد ۱۰۳۵ یدلوا یرادرس زکدهرق هلترازو

 . دشلوا توف.هرکص هامیلاقرفلوا مظءاردص

 ( ابق یدنفا بجز )
 1 3 هنرداو هسوریو رادکساو سردم ۰ ردمودخم كناغا دوج لینومطسق

 ۲ هدنبحر۱۰66 لزملادعب:پولوا یسیضاق لوبناتنا تد .۱۰۳۸ :بولوا یسالتم
 3 يمرکي كنیرخالایذاج ۱۰۶ یدلباتدوع «دنناعشا ۰۶ ۵ ءار هل ردن وکهزقاس



۹ 7 ESSE EDE 

 های و دا ن شا

 — ۳۹ تس
 یدا راک ز هرن نیدتم ردنوفدم هدتشاب هدازهش یدلوا توفهلشاصا لوزت
 یمهرب * یدنفا یمسر ۰ یدلاق یت زکس نوا رکو ریغص ندنرذ ثرلک

 یدنفایمسر هدر و یداراویسهراداودلولسنسح هدهسیدماز غدد » یا مذآ
 نامل لالحو بینم مهاربا ندندالوا ردراو یطخ نخب یدیشافللدد یک

 . راردیلشناد رلکب قیفشو قیفوتو ىلع ندندافحاو رلکب
 ) یدنفا دم احر (

 اشا حارح هللا سوه هلع یسودنک بولوا ندازقف یرد رڌل ەیهاوک

 هللاسننا هکب دوج الال ءرکصو اشا یضیف نایلس یدلبا لیصح هدنسهسردم

 ناود هاشافسوب اض ینلاونداععو یدلوا ندنسافلخ ینوتکم ترادص

 یتاک زلنویلاق هدقدلوا مظعا ردص یتناشاپ یدلوا یحاص تورث بولوا یتاک
 هدتفو زاۋ یسهفلخ شات یاوتکم هدشادت رفد شم هد ۱۳۱۳ یدلوا

 لوا قش رادرتفد هد ۱۲۱۰ یدلوا یللاع ردص "یوتکم هدسافو یدنفا قداص

 رشک لام هلا هدف بولوا یرادزتفد ربصم هدیرح الا مجد ¥1 بولوا

 "ال وتقم هدرضم هد ۱۲۱۸ یدلدا صن رارکت هدهسیدنلوا نع هدمب نیک

 ٠ ردشلیا تافو 1 ۱

 هد ۱۲۲۳ بوش ندلق (  هدازیدنفافراع ۰ یدنفانیمادم یاحر )
 ید)وا لیکو سیر هددناسرتو یداربو كلهحاوخ هسهان هعلق کكحوک

 ٣ یدنلوا نقد هن وق نرخ بوداتافو هد ۰

 ) بولوا یحشارتلق هدهطلغ ( یدننفا يح اجر ظفاح ۱۲۶۲

 روهشسم یشارتلت ردب وفدم هدنغل را اشا مساق یدلوا توف هدنس هایذ ۱

 ۰ یدیا جیش رب
 هنلاس ۱۲۵۰ تولوا طاطخ روهش+ (  یدنفا رکاش دج اجر )

 ٠ ٠ ردشابا تافو یرغوط

 هد ۱۲:۳ یدلوا یسهفیلخ تافل بوشش ندلق ( یدنفا یاعر ) ۱

 , یدلوا یرادرتفد بیع سلبارط هد ۱۲۶۲ تیاهن بولوا یسهفیلح هناکلام

 ۰ یدلوا توف هدعب
 بوش ندنرللق یدماو ترادص ؛یوتکم (  یدنفانیمادح یناحر) "

۲٤ 



 ۳۲ و

 ۱۱۵ یدلیا هملاصم دتع بولوا صخم هبەج هد ۱۱۱۰ بولوا باتکتا
 یسلا و سیرق هد ۵ ردشل وا یظعا ردص هدناضمر بولوا نیشنهق هدنناعش

 . یذاچ ۱۲۱۸ بول وا یسلاو رصم هدنسیدن كن رخ الایذاج ۱۱۶ ردشملوا

 هداروا هدنس هجا یذ هنسوا یدلیا دارق هدسودر ادعاقتمو لزع هدشلوالا
 اعورادءزح ندفراعمفوصوم هلادشرو لقع ردنوفدم هدس ودر ردنلیا تافو

 . یودخردراویرعش ناود یدای بتکمرب هدنسیجناشن بوبایدیارهام هدیاسح
 ۲ ردکبلئات ینطصم ندلاحر

 یدبامدا ریا ندنسارعشیناخ نایلسناطاسرصع طساوا  (یلج ی آر)
 تافوءد ۰ بول وا ندناضق ردللومناتسا ( هداز یزرد ٠ یلح ی أر (

 ۱ ۰ یدیا رلیوس رعشنکیا مدا رب یا یدلیا

 .د ٩۸٩ بولوا ندناضق ردبل راصح هرق ( یلح فیطالادبعیأر)
 ۰ ردرعاش یدلوا توف

 هد ۸ بول وایمردمهسورت ( هداز یناو ۰ یدنفا نطصم بیر )

 ۰ ردرعاش یدلوا توف "
 یداراکهتسبو رک اذ ردللوبناتسا ( هداز یجرکنس ۰ یدننا ییاحر )

 ۰ ردرعاش یدلبا لاحرا هدنرصع لوا ناخ دچا ناطلس

 ( یدنف نیما دم یناجر )
 هنلق ادخن یدلیا دلوت هد ۱۱۳۱ ن دنبلص كلانا للخ للرو یلوق ینابشاب
 ردشلیا محو شفلوب هدهدجقردلوا يتاکناویدههاشاب رکبونا هج وق هدعب بوری

 یدلوا ندناکحاوخ قرهنلوا بلج هلومناتسا هلیتم اشابلیلخ یتاکهننزخ هدعب
 هدنمرحم ۱۷۵ بولوا لوا رک ت هد ۱۷۰ یناث رک دت هدنلوالا میر ۵

 بولوا یشابشواچ هدنمرحم ۱۷۷ ردشللبا لاصفناهد ۱۷۹ قرملوا باتکلاسییر
 وبولوا نما هناسرتهدنلاوش ۱۷۸ ویسادځک ترادص هدنرخالایذاج هنسوا

 | نیما هناسرت انا هد ۸۱ و ینیما دراهدنلاوش ۸۰و شلدالزع هدنلاوش ۹

 . هتسخ هدشبنوا كنلاوش ۱۸۵ ردشلوا باتکلا سیر اما هدنل والایذاجو

 ۳ هجح |یذ ۸۷ یدنلوا لزع ندنکیدمهدا ماود هنشيا هام چ وا قردلوا
 | ردصیادقک ابن هدنرخالاممر یسیشابشواچ باکر هدنمرحم ۸۸ لیکو سیر
 ى یسارتفد هد ۲ یحاشن هد ۱۹۰ لواقش رادرتفد هدنمرع ۹ بول وایلاع

 . لتدشرب نکيا هدماج هدنشب كنبجر ۱۱۹۵ یهلیا لاصفنا هد ۱٩۳ بولوا
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 تافو هدنرح هد ۱۲۰۳ بولوا ندنراش ورد یولوم ( هدد ,نعار )

 ۰ . ردسعاش, هدوب یدابا

 ) اشا هللا دبع ار (

 هدا ۹ هدکآ رهن زدن ردمودعناکب هللا ضیفدمس اضف از ك نناخ عرق

 هد۱ ۲۱۳ ردشملوا بان هاشا دوش بولوا سزدم ناحالابو شلکهتداعسرد

 بواوا لخاد دیناکحاوخ قیرط هدعب یدلوا بال هنسیضاق یسودرا رصم "
 ى ااغ ااا رقص ۱۳۲۷۱ و یرظاب هناخ هری هدم ردخل وا زوم ام رص ۷

 ردشلوا یجهبساح شابدس هدلاوش بواوایرظان و لتلایا هدنبحر هتسوا یدلوا
 یرکف مداخ كناشا ینطصمرادلع بونلوا ینههلاوق هللزع هدنلوالا عبر ۲

 بولوایسلاو هرتسلسهلت رازو ةترهدنرب یمرکی كنسهرخالایذاج ۲۳۳ هلغملوا

 ندهیسورهدنزوقط كنرخالامسر ۱۲۲۸ یدلوا ایردنادوبق هدنسهرغ بجر
 ۰ ردکبتزع یعودخ یدایعاش لضاف لاع ردشلوالتف هدنتدوع هقمسور

 هدننابمش ۱۲۵۰ بولوا یهاشدا بحاصم ردیشاوط ( اغادع نمار )

 ۰ ردشلوا توف

 دعاضب بحاص هدهبضایر نوتف ردنرللصحم كاناههدنهم ( اشا مار )

 طساوا یداوایرظا هناه«د:همقرهلوا قیرفواواربمو یالاربمهدتقوزا بولوا

 یربصب فعط ردشوا توف هدنسهناخ هتسخ همعلسهدمناخ زی زعلادبع ترضح

 . .یدیاراو

 لوبناتساو النموسردم بولوایدیفح كيمئاه ( كبليعاما مار )
 هیهلرخ.دن رات این رکیراید توریب كنالس هدنراتبان هرمشطو شما عیفرت هنسهیا
 یدلوا توف هدرکبراید هدنحوا یمرکی كنس هجا یذ ۱۳۱۲ ردشفلو تدم

 ۰ ردکب لا یودنع

 دعب پولواریساهلنا یسیضاق رصم ردیلهنردا. .. ( هداز ےک ؛یلحیار)
 ۰ ردرعاش یدلیا تافو هدساخ ناعلسناطاس طساوا صالخا

 ( اشاب دم یار )
 بولوادرک اش هدنل سپر یدلیاد] و هد ۵ ردس و دم كناغا نسح لیوا

 یسکلکی مد 11۲ ردشلوایرادهسک سیر هدندوعو شیک هه |یدنفا نان

 سپ راست هد ۱۰۹ و شفلوالزع هد ۱۰۸ بولوا باتکلاسیر هد ۱۱۰5 و



 تا ۳ سس
 یهدنس هبرت ردشغلوا ان هسردم هاب بولیدنا نفد هسرزوآ یتصو «دهصرع

 یب رای زاب یماح هسرصن ردکنوب یرضاحمسر كنوباه ىارغط ردکنسودنکطخ
 ۰ یدلیا لاکا ( یدنفا رک اش ) یدرک اش هلکمنا تافو ندمهدا لک |

 اغا ینطصم رهاط یراد هتزح ثناشاب دچ مئار ( یدنناد مقار )

 هیدنفا قداص یشاب میم هلا سوه E هلغلوا مودع كندنفا دج ن

 ردشملوا یئاب جم هدننافوكن رد ناق بولوا سردم هد ۲۰۸ ردشلوا داماد

 لوساتساهد ۱۰ ودکمهد ۹ و هبخدالبهدعب بولوا یسالنمهطلع هد ۹

 هدیونف رتاسوموح ۰ یدلواتوف هدن کس یک هات و ۱۲۶۱ یدلآ ینیرلهبا

 هسورب دنس اذ ۱۲۷۰ ( یدننانطصم نیدلاءاسح ) یمودع یدارهام

 ( یدنفآ مقار ) سردم یودخم كنوو شلناتافو هد ۱۲۷۷ بولوا یالتم
 ۰ رلردنوفدم هدنناتسربق دیزباب ناطاس یسهلج ردشلبالاحرا هد ۱۲۷۰ هسا

 هکم هدضب یمالنم ریمزا سردم ( یدننا نطصم مقار دیس )
 لاحرا هدشناضمر ۱۲۵۷ قرلآ یس هام لومناتسا ارخۇمو شلوا یمالنم

 ۰ یدبا يحاص لضف و لع ردنوفدم هدوبا ردشلیا

 دن وا ناخدیحادبع ناطلس بولوا ندهبتک ( یدنفا دجا مقار )
 ۰ ردهلبطخ كنو تاريح لئالدهععاب ردطاطخ روهشم ر ردشلیا لاح را

 ۱۲۷۹ و سردم ی تام لرپثیدس ( یدنفادجامقار (

 : ردشلیا لاحراهدعب رذشلوا یسالنمسدق ہل والاعید

 o بک ( كب زیزعلادبعقار )

 داف هناح وط هرکص هنلقناوبد هد ۱۲۵۱ و شلتادلوت هد ۱۲۳ ردسودخ

 قردلوا من شا ساع دناحشوط تیام ردشفلوب هدقعهور هللایبعو شهرک

 ردشلئا تافو هدىوما هدنلاس ۱۳۰۰ و شلوا دعاقتم هرکصندقد:]و هحرلدنس

 ۰ یدا عاش « انشا هیسرافو یبرع

 TANER ردىل ه رفهرق ) هدازهګراچ ۰ یدنفاذج نمار )

 ردرغاش ردنللا تافو هد ۱۱۷۳ هدنندوع

 ردمودنم كنافآ نطصم یجنوئلا ینساغا یربنکی  (ثلب ینطصم نمار )
 ۰ یدلوا توف هدرلهنسو یدا ندارهشو روشه

 تافوهدودرا هد ۱۳۰۲ یداندرلولکدکو روشهلس . ( كىدجا نار)
 ۰ ردندارعش ردشلبا
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 ردیعاش یدلوا توف هد ۱۱۰۳ ردشلوا تاک هدهمکحنو ۰

  ( ۱اشاد ار (
 دیدناهاش مالقا هدننامز یردب ردیمودخم كنمدنفا هاربا زوب قبسا رادرتفد
 هناحوطهد ۱6۲ و ینافوقو.هد ۱۱4۸ و یرظان یسهناحوراب لوبناتسا بوریک

 یرادرتفدیسودرا مورض را هدنحر 6۵۷ و یسحهساح یلوطاناهرکص یرظا

 یسما ریش هد ۱۹۸۵ یتسا هناسرت هدنسهدعهل اید ۳ یبسارتفد هد ۱۹۰ و

 هدنل والا یذاج ۷۳ و ینیما رتفد هش هدنلاوش ۷۲ و یا هاسرت هد ۰۸ و

 هدنسهحح | یذ ۷ ینسا هد ۷٩ یتسا هناسرت 3:1 هد ۷۵ یناک یر

 هد ۷۹ و لوا ةمانزور هدلاوشهللزع هدنحر ۱۷۷ و یدلوا لواقش رادرتفد

 رصم هللرازو هدنزکس یرکی كنس هدعقلا یذ ۱۱۸۰ بولوا ینیما رتفد
 ۱۸۲ بولوا بیس هنسلو هجرف كکب ىلع هلغلوا راتخا بولوا یسلاو
 هدنمرج ۱۱۸۳ و شلوا یسلاو هدح هدنرفص ۸۲ بولیدا لزع هدنمرح

 « بتاک« یدلیا لاحترا هدنجگاهتسوا ردشلبا لاصفنا ًادعاقتم هل ص ةضراع

 هیشچر هدر اصح یدا ردم فقاو هتل ود روما ۰ یعاش « یشنم

 یدنفا هللا فطل یجوز كماخ هرب یسهعرکو كم نا دبع ییودخ ردشعای

 ۰ ردندلاحر

 . هلباقمهداس یدلوا ندناکجاوخ بوشت ندلق ( یدنفارکبوبا مقار )
 اشا لیعامسا فثار هدنسوق حو هلاتافو هد ۱۲۳۸ لزءلادعب و شلوا یسح

 . ردشلدا نفد هنغلرانع یسهباع

 ( یدنفا ینطصم مقار )
 هلا یدنفا یدهزلیعاما طاطخ یردارب كوم ردلعوا كنادوقدح ییهسوا

 هعاضبو هکلم هدهرناسو قلماسر و هدننفره كطخ یدشیلاچ بولک هت داعسرد

 هرایدنفادشار سس رود یحزاپ هلمسهلبسو طخ ميلعتهرابک دالوایدآ وا ییحاص

 بوبای ینوباهربوصتهدنسولج كنبرات رضح ثلاث میلسناطلس یدلیا ادیبتبن
 ریمزا هد ۱۲۲۵ ردشلواسردم ًاقاعتم پول وارومأم هنوباه ۀکسےسر هدنع دقت
 هد۲۳۳ ویس هاب هکم هد ۲۳۱ و یسالنمه ردا هدنل والایذاج هد ۲۲۹ و یسالنم

 هدنناضمرا ۲۳۹ و یسهاب ییوطات|هدنشپ نواكنن اضمر ۲۳۵ و یسهالوماتسا

 هدکرک ءرق یداوا توف "الوزعم هدننابعش ۱۲۱ یدلوا یرکسعضاق یلوطانا



rموش ۳ 2  

 لاحترا هدیناخ زیزعلا دع ترضح طساوا یا ردا کل یسراف هدرا

 ۰ یدا یعاش یدلیا
 ( یدنفا نسح تفأر )

 یادت رع هبیدنفا مصاع هداز یم بولوا ندناضق لصحلادع ردل وسناتسا

 ردشلآ یتسا ریمزا هدنرخالاعسر ۱۲۰9 پولوا سردمندبیسون یدشلوا

 یسهابلوبناتسا هدننامش ۷۲ یدلوا یسالنم هرونم ةنیدم ًاعفرت هدنمرخ ٩

 لزملادعبو یسهاب یلوطاناوینیمایوتف ارخّومو یشتفم فاقوا هدنبجر ۷۶ و
 یسر هعرش تاقیقدت هدنمرخ ٩۰ یرکسعضاق یلوطانا هدنسهدعقلایذ ۳

 هدنسیدنوا كانسهدعقلایذ ۱۲۹۱ ردشلوا یا مور ردصهدنرفص ٩۱ یدلوا

 هلفلوا نوللارم سا یددا ۰ عرشتم « لضاف ؛ هبقف زواجه یناکسیتسیدلیا لاحرا
 * ردیدنفا مهدايهاربا یسضاق لوساتسا یمودحم یدلا تربش هد « یتفم هرق »

 دلو هد ۱۳۰۲ ردیمودخم كناناب توفص قبسا ردص ( كتأر )

 هرکص ندقدلوا ندنسافلخ یذماو یتاک ترافسو شمرک هنلق هجرت بودا

 شلبیا لزع هدنبجر ٩٩ بول وایسیجوتکم هیجراخ هدنرخ الا یذاج ۳
 كنبحر ۱۳۰۵ و شلوا الابارخومو یلوایوا یجتوتکمانا هدنلوالامیر ۰
 «ییامولعم یدلدنانفد هنسهگاب یسه رتدو ناطاس ردشلبا لاح را هلیرت نر

 هدازاشا یردقردشلاق یسهعرکرب یدداریمرب لتورح «یک ز ۰ انشاناسل « طسو

 ۰ ردداماد كییاتح لیعاسا

 لصومو شلوا اولربم قردلاضف ندهناهاش رکاسع (  اشتر )

 ۰ ردشلیا تاحلاک | هدنرفص ۱۳۰۹ نکیآیس رینویسبموق نواهداالما

 بوش ندنلق نوه ناوید ردل وبناتسا ( یدنفا نطصم یفآر)
 بولوا ېتاک ناویدهاشاب لیعامساهد ۱۱۰۰ و شلوا یجهرک دن هد ۳

 یدلکهب داعسردهدنتع نع هنا ر | كنساشاب ریمتک هدادن هرکصو هرصم هدکلرب

 یدنایعاش بیدا . بولوا التبم ههوفاو شر ردشلبا تافو هدنلاوش ۸

 ۰ ردراو یرعش ناود

 یسالنم بلح هد ۲۸۶ سردم ردبلهرصق ( یدنفا نایلس عفار )
 ۰ ردشلنا لاحرا ارخّوم یدلوا

 ماما هدنعماج اشا ىلع هداروا ردل هسور ( یدنفا مهار قار )



 سا ۳۳ سس
 هدنناتسربقاشاد لیعقبتع هدشاط یلربذح یدایالاح را هدنشسكنرخالا یذاج

 یربدم یسهننزخ نش رش نیمرح اشاس ندا تافو هدنس ها یذ ۲
 . ردشلدا نفد هنرق ( یدنفا فن دج دسلا )

 دیهلنخیرمزتدیوا ینتراخت ندنفلقاع باصق ردیلنیکا (  یدنفاار )
 ردشللا لاح را هدنلوالا یذاج ۱۲۱۲ قرهای هناشاصقو شلوا نکنز

 رعت ًاددغ یعماح رادرتفدو شما ربمعت تاربخلیخرب ردنوفدم هدهناحرداق

 ۰ ردشمامهلوا قفومهدهسیا شمالشاب کا ریمعت یتماج اشاب ىلع خلق ردشلنا
 كنذتفا نماد قئاو ( هداز بورضم - یدنفا ززد تفآر )

 تواوابیدا یدلیا تافو هد ۱۱۷5 نکیا یا طالب یدا سردمردیمودع

 . ۰ ردراو یرعش نآود

 شلوا ندنسافلخ یدما بوش ندلاع باب (  یدنفا نطصم تأر )

 یذاج ۸۳ ردشل وا لنکو یعکلکب ءدنلاوش ۱۱۷۹ قر هلوا ید هرکصو
 د ۸۳ و شقکهلانولاه یودرا هدنرخالایذاج ۸۲ بولوا ییکلکب هدنرخالا
 هد زج هدنس هدعقلایذ ۱۱۸۵ هدعبو یسبح هبساح یلوطاا هد ۸۵ لزعلا دعب

 انا هد ۱۸۹ و یتاک رادحس هد ۱۸۷ یتاک رایج هبخ بواوا یسیحهیساحم
 ردشلنا لاختراهد ۱۱۹6 یدلوا یسیحهلباقم هدايب هد ۱۹۰ یداوا ییگلکب

 نکل یدبا رونلوا اضا هلاکو یتمدخ هدلاع باب هلغلوا لیلق یسهعاضب
 ۰ ردشم ردنل و هدرلدنسمو ییلاط

 ۱۲۰۰ بولوا سردم ردیمودم كناشاب ناتعدیسلا  (تیدج تفآر)
 -" ردشلیا تافو هد

 ردهد ۱۲۰۰ ننافو (  هداز یماغانکح تا ۰ یدنفانجرلادنع تفز ) "

 ٠ « رددارعش

 توف هد ۱۳۲۸ بولوا سردم* ردیلهنوز . ( یدثاذدج تفأر )
 ۰ یدا هدنشاب زونوا رد عاش یدلوا

 تافوقومهد ۱۳۵۸هلمادلوتهد ۱۲۲۹ ردلوبناتسا ( یدنفالاصتفآر )

 داغ زیزملادبع ناطسلس لئاوا ردشنوا یبناک هدیرج دیو نیم هنلق
 ۰ ردرهام لعاش یدلوایقع راد مزاع

 ددشر ردشنوا سردم بودکهح ردلهبنایلس ( یدنفادجم تفآر



FY — 
 ۸ و تورخ هدنلاوشو ندا هدننامش ۷ و دیفسرحم ریازح هدنلاوش
 قومطسق هدر ۷۲ و ةردوقشا هدنس هدنقایذ ۷۰ و ناتتسدرک هدنلاوش
 یدنلوا لزع هدتمرع ۷۷ بولوا یسلاو نوزرط هدنلوالا یذاج ۷۳ و
 i یودخ ی دیا لفوقو ِ در دخن ۰ یدلوا توف هدنطساوا ینسهدعقل|یذ ۱۳۸۹۱

 -"یدلدا ڻ ود هتک یاده ردشایا تافو هد ۸ ( كر تلا )

 ۳ یدنشلوا ناریمریم تولوا فرصتمو یثاب جود ) اشا بعار (

 هدساخ زیزعلا دبع ناطلس لئاوا ردشلوا فرصتم هدر ضعبو هردا

 ۱ ۰۰ ردشلنا تافو

 نوزعرط هد ۱۲۷و سردم ۰ ( هداز لقحوق ۰ یدننفادجابغار )

 ردشلیا لاح رالزعلادعب یداوایسالمه دا هدنلاوش ۱۲۸۲ و تولوا یسالنم

 ردشلوا ندانرق-هلاتسا هناخ دیحا دبع ناطلس. .( كیدجحم بغار )
 ردشلدا وفع ندنتمدخ ؛مدنرلهنستنطلس طساوا هرکص ندمدخرردق هنسنوا

 م ردتلدانفد هتسهلکسا ناتسب دونا هما لاح را هدنشب كنمرمخ ۲

 "نمودم ردنلغوا كکب ریتم »دار ینادضک هدلاو (  كد بغار )

 هدعب و ه ردا د ۸١ و یسالنم كنالس هدشوالا یذاج YE و

 .- ردشلبا لاحرا هد: ۱۲۹۷ یدلوا ینهناهکم
 هرصءهدوو ه هبلعرد اشا مهاربا یشادنرق زدلهروم ) اشا یار (

 نارئدم نی ر ؛هلناعفدبواوا ندناربدم تاذوم رایدلو شفو قرت رد ےک

 و اج یسهات کی رلکب یدلنا لاح را هد ۱۳۹۷ ردشلوا ید

 ۰ ییدتا تاذر مقیم

 یالاربم راد الان ید رقنامروا هدسوقرت ( اشابدجابغار (

 ۶ زدنوفدم هدوبشوط یدلیا تافوهد ۱۳۰۲ یدلوا اولریمو

 1۳ یودجح كناغا ینطصم یباح یبهرا . ( یدنفا دم بغار )

 یزظا نوا تاکلتفح هل اهکلم تک هدتعارزروما یدند ( هداز یچد را )

 ِ یدلدا نفد هنئای یردب هدزوتکع هلنآتافو هدنحر ۱۳۰۳ ردشلوا

 هبلخاد بواوا ندنسافلخ :یلق ترادص "ییوتکم . ( كم دمحم بغاز )

 ۱ هدبو ینسفلخو یزیع نوتکم مدعق نالیربا هناروا هدنربخا لکشت یتراظن
 ۱۳۱۰ قردلوا ناخ یتسهبنرلوالوا هدتمدخوهحرلهنسو شلوایبجوتکم
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 هفت

 ردشاتافو بویمهنابط هدنسارجا هیحارج تاج هدننلهتسخ هدنسیدیرگی
 هحوتم ربع هتسودنک ی رد هدهسیا دعتسم ردوفدم هدنغل راع ی مدد دشر اف

 ۱ ۰ ندکبدج مصاع هداز ییربوک ی دامادو یدنفاقئاف یمودخ یدا

 نوردنا ردیم ودع كکب دو ۰ ( هداز هلانج ۰ كيطصم بغار ) -
 نفد هنعماجهلکسا هد رادکسا هدننافو یدلدا جارخا ًادعاقت ضیفتلاب هدنوباه
 ۰ یدئوا

 نیمرحو شلوا ندناکحاوخ ضيقتلا دسب  (یدنفا ینطصم بغار )
 ۱۲۹۶ ًادعاقم هدسبو شلوا یتاک نوب اه مرح هرکصو یتاک ضرع قناقوا
 ۰ ردنوفدم هدنسهعشج قلیرباردشلوا توفهدنحوا كتناضمر

 یالارمردشلوا یسدنېم هناسر بوششس نده رحم ( كدج بغار )

 ۰ ردنوف دمهدننا دیمقوایدلوا توفهدنسبم رکی كننامش ۷۰ ۰بولوازتاحیتسهبنر

 هد ۲۵۲ یدلیا دلو هد ۲۰۷ ردبل هسور ( یدنفا دجا بغار )

 یسالنم مورضرا هد ۲5۳ و شعم « یسالنم ههرود هرکص یدلک هتداعسرد

 ردشلناتافو هد ۱۲۷۲ قرهلوا یسالنم ماش هدعب و یسالنم جرحم هدعب بولوا

 ٤ ردرهام صاش ۰

 ۱۲۷۶ نکیآ مک بولوا ندنرامودخم كناشاب دعسا ( كب بغار )
 ردیعاش ردن وفدم هدیوآ ردشلیا تافو هدنناعش

 نايل هرکص هلایر ۲۵۹ و طباض بوشیتت ندناسرت . (اشاب بغار )
 هدنلکشت هد رحم سلع هدناضمر “أ و شلوا هنادونقو هورطبو نو ۱

 لزعلا دعب یدلوا یسر دیر سل هلا قلرف دعب بولوا اضعا

 تاوزف ردنوفدم .هدنفلرانعابرغ هدنسهقرا هناسرت بودا لاحترا هد ۱۲۸۰ 1
 یا رنج ی هدر ۱

 ( اشا دمحم بغار )

 ندوباه  نوردنا بولوا د و كندنفا یلح یرد ردیلشاط ابق
 لیا مور هد ۱۲۵۹ شفتلابو شلوا لخاد ههناهاش رک اسع قرهلوا ضیقم
 ۰۲ و شلوا قرصتلیا مورهلقلناربمریم هدننابمش +۱ بول وا اولریمهنسودرا 1

 بول وا ینیلاوب رغ سلبارط هدنل والا عیب ر بول وا یسیلاو نوزب رط هلت را زو هدنرفص أ
 ٩٦ بولوایسلاوهرضبهدنفسكنبح رو هردشلبا لاضفنا هدنسیکیا كن دعقلایذ



 1 ج۳۹ ات ۱

 یذلیا تافو هد ۱۲۱۸ نکیسردم ردیلدبرک ( یدنفا دم بغار )
 ۰ ردنوفدم هداشاب ردح

 ه3۱۲۲۲ بولوایسهفیلخ هناکلام بوشش ندهبلام . ( یدنفا بغار )

 تدم زا بولیدا لزع هدننابعش ۱۲۲ ردشلدسا بصن هنفارادرتفد لوا قش

 ۰ ردشلیا لاحرا هرکص

 ردیمودخم كنیدنفا نجرلادبع ( هداز لقجویق) ( یدنفادجابغار )
 ۰ ردنوفدم هدنشاب هدر زېش ردشلیاتافو هد ۷ نکیا سردم

 .هدیرفص ۱۲۲۵ ردهداز اشا مهاربا یهردوقشا ) اشا دج بعار (

 یظفاع یلوانا هرکص بول و هدرله رام یدلوا اا دب رح هللا قلناریم ريم

 ۰ ردشلیا لاح را هدعب بولوا یظفاغرییک ۀطا هد۱۲۳۳یدلوا

 (اشابد بغار )

 "یبوتکم هدمب نوپاهناوید ردیمودخم كکب نیسحینیج هچمانزور ماش ردیلماش
 كلەحاوخ هدنندوعنودنک هضبق یلاماشاب دجا رازح یدرنک هنيرالق ترادص

 هلا یذ ۲۲۱ یدلوا یریفسنارباهدمب و هسنارف هرکصو یرظاب هناختوراب هلما

 بولوا یسادک نوباهباکرهدشاوالامسر ۲۲۲و یرظان هناختوراپ ابنا هدنس
 هد ۲۲۳ هدهسیدنلوا عفر یترازوم رکص یسلاو هبنوق هلثرازوهدهاواهن ًابقاعتم

 یدلدنا ین دهبهاتوک هلا هبنرعفر هدنلوالامیر ۲۲۵ و یظفاحم زاغوب هلاقنا
 هلایالورود هدعب یدنلوالزع هد ۲۲۸ بولوا یسلاو بلح هلساشا هد ۷

 .هدهنوقهدنرخالایذاج ۱۲۶ و شلوایسلاو هینوق تیاهنهلا لزع ایرثک او

 دجم رهاط یمودخم یدا عاشو بتاک یدا هدنشاب زکس شمت ردشلباتافو

 لیعاسا ) یردار ر داشا نیدلارونهدیمودخرب ردرلکب طلا نیماد یرادفح و
 ۰ ردشلوا یشاب یجوبق هدننامز ( اغایصولخ

 فارص قردلوا ندناکحاوخ .ضیفتلاب ندلق ( یدنفا دمج بغار )

 ردح ردشاتافو هد ۱۳۵۱ الوزعم تیابنوشلوا یرادرتفد درکو یرظا
 یسهعرکی دنااقداصو یسهدفح یدنفایرهلادبع یسهحوز ردنوفدمهداشا

 ٠ ردعاخ(دطافدش رڈ)

 ردیمودخم ندا باهولاديع . (هداز ین ۰ یدنفا دع بغار )
 كننابمش ۲۵۳ ویسهابهکم هد ۲۹ و ءال سردم یدلیا دلوت هد ۰



 وچ

 یاو یدلوا یرومأم ررح ناده هلا تاکو تسایر ودرا هد ۲۲ یدژوا
 تباعر هش ردق هلا هزناج شورغ كس یرکی هدنضهدصقرب هاشاب دجا

 یدیح دللاقمولت هد 2۳ یداوا یسیجهبساح هب زج ټ واک هتداعسرد هنسوا یدنل وا

 دادنپود 4۸ ردشذوا یسیحءرک دنهلام هنسوابولوا یرادرتفدذادفب هليا

 ترادصهد ٤۹ ویدیجهبساحم هیزج هشءدیجر بولوا لیکو سرو یرادرتفد
 كنلوالامیر۵۷ یدلوا باتکلاسیر هدننهدمقلایذ ۱۵۳ بولوا یسیجشوتکم

 دل وعد دن داعسرد هلا ناش هد 2 یدلوا یسلاو رسعم هل راژو هدر نوا ۱

 هدو هقرهدنرفص £ و ادصهدنسهدمها یذ ٩۳ و یلص ع نىدا هده |یذ

 قطصم رهاب ٹقو ردص هدنسید نوا كنىرخالا عبر ۷۰ ردشلوا یسیلاو باح
 وو شربدتا بصن یسلاو ماشهللا هیصوتو حدم داقوف هناق ناطاس اشاء

 رخ الایذاج ۰ ردشلوا مظعاردص هرکص نوک چ وا هللای ربات نسح كحدم

 ۱۱۷۰ ردشلدا یوزت ناطلس ةلاصو شمالشابهشیا تّولک هنداعسرد هرکس

 هدهقسوق ینوک یسرا بودا تافو یەک همچ ید رد یمرکی كنناضمر

 همفد قردلیق یسبق نکدولیپاب یسناضتک ردشلدیانفد هنسهیطح یسنامتک
 یوق ردشلوبعوقو ینافو ءلرهیمک نوک رقندنماتخ هلکلسا مأشت هليا یا
 هددئالث هنسلا بولوا رصع دیرف هداک زو دشررهام هدنفره لکوتم نیحانلا

 قبقح وقیفوو یمولعلاةنیفس ۰ یدنالماک ناسنا ةسابسو الع ردلوبقمیرثنو مظن

 كنمدعسلا علطمو ینأشنمو بناکم روصو یناصیشآو یسلاسر ضورعرب هدنمما
 ینباشا ههم رع مولعیکرفح ردشم|هجرت ینیرادقمرب كنافصلاهطورو ینەبر

 . نابمرد ینمالک یک « ههزج تبون یدلک « ههضور یعار یدتک» راندا امدا

 ( مناخ هلن ) ردشاوایسەع رک ییاهدنما مناخ هییلوهلانب ولوآیمودخمراردبا
 ردرلشلبا تافو هدلوالایذاج ۸ ماخ هلو هدنر نواكناضر ۱ ۱۸۸ »

 هلن یسهدفح رکید هد ۱۱۹۷ مناخ هی هدازکب ینهصم یسهع رک مناخ هلان
 ندنرلاغا نوردنا ۰ ردراشلبا تافو هد ۳ ماخ هفظن هجدخ هدازعاخ

 ریتم هنب دیم اغارقاح هقشب ندهناهتک رلردنوفدم,دهناهتک كىدوج نددافحاو

 كل وکو شم ریدلوط یغاقاطب رب هدنسارا نداوالوب هل یخ اسیاو شلبا عضو

 هردشعاب دننردوان هلقو دیدج ر سج هدنسارا) هک اطنا هلا بلح لار یمعت یی زاغ وب



 بت ۴۳۵۸ =

 2 نواه مرحو هدت ردم ءراد یر ردقهنس یعرکی شبنوآ تیاهن یزەنلوب
 لا راینوک یجچوانوا كنا ىذ ۱۳۱۲ و شملو دننراظن تافراصم
 یدا تاذر ردتقمورب دم ردشعل وا نفاد هنت رب دوخناطاس هما

 _ هیاشان بیجمیدایادلوت هد ۱۲۳۷ ردیل رشط ( یدنفا مها رنا دشا )
 و و یتاکناودهارزو هرکض ۇر اد هشک هد ۲٣٣ ویتاع راد سک ئواعدهلماتقنا

 3 ندنلاجرلوا لواویسادفنک وبق تیاهنو یتدلوا یناک شاب تامالعا تزاخن
 اش تمس مزاع هدنرخاوا ۱۳۷۲۰ و شلاق هدلاعوا ید تدملیخرب قزل وا

 ات ۰" ىدا تاذر داوفلاصلاخ اش باک « لقاع < شدهردشاوا

 یوتکم :ترادص نولوا ریهش هر د هداز یاتنع ) یدنفالع دشار (

 یسښج وکم فراغم دنه | یذ ۲۷۳ و شم وا هفیلخ رس هداروابوریکه نق

 قرەلوا یسآدخک وق هدننابمش ۸۸ شلسا لر ءدنل والایذاجن ۳۸۵۰ قرملوا

 هدنستلا كنلوالا یذاج ۱۳۱۳ ردشلنا زارحا ینسهبئر یلوا فص یل وا
 غیا تّولوا ندارهشو لع ردشلدا نفد هتسهنک یاده بودا لاحت را

 ۱ ۰ یدیا مقتسم ۰ تیرقهاسقطیسیداانشا هند رستا رف ردراو ینمایبا

 ۲ زا شاه یکیا ی مش نططءهحنوق " (یدنفایضاز*)

 EEE ٠ تافو هد ۱۲۰۸ بولوا میش هد ۷۱

 هقوتم هدنلاوش ۰۵ ردیهاشداب ةهبخاصم ) نوناخ هشئاع هضار (

 ىتۇدخر دەن وفدم هل زق هد رت هدنلاصتا تبا نوداریصت ییعفاح بیعیدلوا

 RE ردغلوا کب زلکی هددهاسوب شات قطصم

 ۱ ۰ ردنوناخرب ذوق یذ

 قزبلوا ندنسافلخ"لوآ ةتساحما ردو بناتا ( یدنفادجحم تغار )
 ۰. ۰ ردیعاشیدلبا تافو هد ۱۱۲۷ ردشلوا "داماد ها ا لاح جوک

 هدقس ورو یلوبیلک بولوا ندالع ردیلهسورپ (یدنفا لع تغار )
 . ىا عاش « بیدا یدلنا لارا ءڈ ۱۱۳۲ ردشلوا یتفم

 (اشا دع تار )

 لعلیصحم یدلیادلوتهد ۱۱۱۰ ندنیلص ثندنفا ىق وشدجندسهبتک هناخرتفد

 لیرپوکهرکمو یجوتکمهدناور هماشا,دجاقراعهد ۱۱۳6 یرلوا ندالفدلا
 . . ییمارتفد هذا اشا لع هداژیکح هدعلو ید : رودرا هدنتنعم اشا ےترادبع هداژ



 — ۳۵۷ تب

 هدنلوالاسر ۸ یماقمناق یعلوط و یغاط روفکتءدعب درا هد ۰ نینس اتاق 1

 نیدو هدننابعش ۸۰ دارغلب مدنبده ایذو هردوقشا هلیسه اب یيرلکب لیا مور

 هدشوا كنبجر بولوا لوزعم هدنستلا نوا كن والایذاج ۸۱ و قرصتم
 هدنسهرخالایذاج۸۸ بول وایسیناو هب روسهدنسکیا كل والامسر ۸۲ ریمزاهلرازو

 هدنسیمرکی یرخالایذاجو رازابکیو كسره هدنلوالامسر ۸٩ بولیدبا لزرع
 هعفان هدنر نوا كنمرم ٩۰ یدنلوالرع هدنسهدءقلایذ بولوایسیلاو هنس و

 هدنحوا یمرکی كنلوالایذاج ٩۱ یرظا هیح راخهدنزکس كالوالایر یرظات

 كنوالایذاج ۱۲۹۳بولوا یرظانهبج راخ انا هدنزکس كنلاوش ٩۲ یریفسهنایو

 (كب ردیح) یدا سیعاشبتاک « انشا ناسل « ردتقم < ردم یدلواتوف هدنحوآ

 ۱ ۰ ردراو یودعرب هدنمات
 سردم ردیمودم كرداقلاد-بع ( هداز اشا كلم ۰ كد ددشار )

 قرلوا یہ ها هکم هدنر فص ۳ جردتلابو یسالنم رهشکی هدنلاوش ۹

 هیعرش تاققدن سلحم ۰ یدا یلاباال  نسمیدلءاتافو هرکص ندنلاس ٥

 توف هدنزوقطنوا كن رفص ۱۲۹۸ یخد ( یدنفادشار ) سردم ندنساضعا

 هراهنسوب ید ( یدنفا ركبوا دشار ) ندنسلاوم رود ۰ ردماعسرد یدلوا

 . یدلوا اش مزاع

 ) اشا دشار (

 .یدلیاتافو هد ۱۳۰۰ قردلوااضعا هنسهراد هع واولریم برشش ندتابط
 سردم ردیمودحم كب نطصم . ( هدازیعقنرط ۰ كب دم دشار جاحلا )

 ۱۳۰۱ "الوزعم قرهلوا یمالنم رصم هرکس كینالس هد والایذج ۳
 ۰ ردنوفدم هدنبدراود هدرادکسا یدلوا توف هدنزوقط نوا كنلوالایذاج "

 هبلامو هدنرلتراظن تاموسر هرشط هددم تدم ( یدنفادشار جاجا )

 هدنکلریدمهناهاش تاکوکسم هدعب هدننلاضعا هیلام سلج ًاریخا هدنراقلرادرتفد
 ِ یدننسمو مقسم ردشلیا تافو الوژعم هدننحر ۰ و شلو ۱

 لع ترادص شتفم ( هداز یماج « یدنفا دج نیدلادج دشار ( ۱

 ۰ یدنلوانفد هناشاب ردح هللاتافو هد ۷ بولوا سردمو یودجیدنفا "

 .دشر هرکصو ذفان ضفتاب ردلصالا یکرح ( یدنفا دجا دشار ) ۱

 هدنرلکل ریدم هصوصح ٌهراداو هن ريخ کرو شلوا | دیک هرادوج اشا ۱



۲ 

— ۳e۹ 
 رارکت هدنیحر لزعلادعب یردم هلام صا وا هدعب یریدم لالاتی هدنلاوش

 كنب رحالاعسر ۲۸۲ بول وهدتمدخ و نامزقوح رب قرهلوا یر دمهلامهاوا

 هساغسلخ یدهابیدا ۰ ردنوئدم هدنسهعشج قلیربا یمدلوا توف هدنزکسنوا

 دجادیس یداوا توف هدنوالامسر ۱۲۸۷ یخد( ك.دجادشار ) ندنساضعا

  یجر ۱۳۸۵ یخد ( یدنفاد دشار ) ینیکرک ریمزا ردنوفدم هدنسهرد

 . ۰ ید راویراسیوتورت بولوافورعمهلطخ نسح یدلوا توف هدنس هرع

 رود هیوا
 هرصمهلتانکهرکص بوریکهلق هللادلوت هد ۱۳٣۱۸ ( یدتفاددشار )

  هبساتداعسرد هد ٤ یتاکناوبد هرلاشاب اضرودحا ةدوعلادعب كرەدك

 یروشراد هدنلاوش ۷۱ هلا لزع هد ۲۷۰ یرادرتفد نوزبرط هدسب یسیج
 ۰ ردرعاشیدلواتوف هدنسهدعقلایذ ۱۳۹۰ ًادعاقتم تولواینیما او یساضعا

 ) اشاد دشار جاحلا (

 ضشللاب اا وفا 7 هد ۱۲۲۰ ندنبلصافا قطصم یی رک مر

 ماقمگاقو یشابکم ابکیب بولوا یساغالوق یراوس ًاقاعتمو یروشحتس هصاخ هد ۳
 توبرخ ارخوماضعا ةقوم هاروشراد هد ۲۵۰ ییاقمناق صراق هرکصندقدلوا

 قلقرف «دناوالاممر 14 یاقمغاقالبرکو یساولریم یراوس هد ۲۵۰ ینالاریم

 هج |یذ ۷۸ محریما هد ۷۷ یساضعایروشراد هد ٩7 ینایناموقتوریب ها

 نیت نازک نفرت رکسعرس هدنطساوا یحر ۹ یسر یروش راد هدنس

 زومأم هنسیلاع مسر قلمالس ءدنلاوش ۸۳ لوزعم هدنناضمر ۸۰ یریشمودرا

 لقاع«ریدم عیش « قداص یدلواتوف هدنحوا یمرکی كنمرحم ۱۲۹۲ قردلوا
 ۰ لیو هروا یدمهدا مظن یفقو هدهسیدای عماجررب هدهمردایو ماش یدا

 ىدا هجولا جک
 ) اشا ینطصم دشار (

 یداماد یدنا رپر قداص یدلیا تافو هد ۱۲۹۴۳ بولوا ندنساما یحوطع

 ۰ رددنفا قوش رهاط ندلاحر

 ) اشاب دمت دشار (

  لیصتدورو هد ۲۹۰ هادو هد ۰ ندنیلصاشاب ردح نسح یهمارد

 . هجر پولک هلوبناتسا هد ۲۱۷ بولوا یساضعاهرصم ماکحا هد ۲۱۵ بودا

NP Eg reyاا  
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1 

  Eی روا ۱

 هدنل والا میبد ۵ تولوا ندنسردم ) یدنفا دجادشارح الا (

 ندنسلاوم هه رود یشحاتک اشا دعسا ندنسالع رکنزاید ردلاع یدلوا توف

 ۰ :ردیعاش یدلپاتافو ءدوپ زاید هد ۱۳۲۷۰ جد (یدنفادجادشار )

 یتاک رانوبلاق ندناکحاوخ . ( هداز یشاب یحوط ۰ یدنفا ددشار )

 توف هدنحوآ یس ها ید ۰ وا وب *هفیاخ رس یل ناوبد گه

 ۰ رد وفدم هداشاب ردبح یدلوا

 روا یه کر توفیق نیا ۰.( تک وز
 هدنسهدعقلا یذ هلنا لّرع هدنحر "۰۵ و شلوا یسحهبساحم تافراصم هد ۷

 نوا كنم ۷۲۷۳ بولوا لوا فنض یلوا هد ۲۷۱ لدا بصن اینا
 دوج ) یتا سر یتساحم هضاخ ةنزخ یمودع ردشلوا توف هدننید

 تافو هد ۱۲۷۳ ( یدنفا دشار مالا ) ندنساضعا یسلح تزاخ رد ( كب

 ۰ یدنلوا نفد د هنازنم سا هلا

 اب هد 98 یتاک یروشراد بوشش ندهسلام ( یدنفا دشار )

 هد: راقلماقمگاق هسامآ وقاص هدکب هرکصندن را" ۱۲۱۷: یتاک شاب یسودرا
 دشار ) یدرکاش یدنفا یع هدر رد نعاش یدلوا توف هدرلهنسو بوللو " ۱

 هذ ۲۵۶ یعاع زادهشک یواهد یدلیا دلوت هد ۲۳۷ بولوا ) یدنفا مهاربا

 توف هدر هسو قردلوا یتاک ناود ارزو ضب هدمو رادهسیک ۱

 ۰ زد عاش یدلوا

 ییصاقشعمهد ۲۷۲ شزدن ردلهسور ̀ ( یدنفادخدشاردتسلا )

 بولوا ( یدنفا دم دشار ) یلهدرک هدر یدلوا یسالنم توری هدنلاوش ۶

 هدهناخآ وتو ) یدتفا دجا دشاز ( یدلوا یسالنم رمزا هدتسةدعقلإ ید ۷۵

 دشار ) یدلوا یسالنم هطلغ هدنرخالا یذاج ۱ نکیا سردمو دوسمشاب

 یس رمزا هدنلوالا عمر ۱۲۷: سردم بولوا ییهنسو (یدنفا هللا دبع

 ۰ ریدلبا تافو هدعب یدلوا

 دانا تم ريم هد ۳ تولوا یر دم هشارق دادغب اشا دشار )

 ۰ یدلیا لاحت را هدعبو لاصفنا هد ۱۲۷ یدلوا فرصتم هرصب

 "یوتکم ردیمودخ كکیدیعس تاک نوباه نیبام (.٠ كب قطصم دشار )
 ۲۹۰ یز هلام هلقلناکحاوخ .دنلاوش ۱۲۶۷ بولوا ندشسافلخ یرتفد
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 یدلوات وفەد ۳ ردیلسیلتب ) هداوکب هزچ ۰ فا قحا اار مالا)

 ۰ ردنفدم هددجا هحمرق

  یسردمودیمودنحم ك فراع ( هداز ادا دیج لبلخ ۰ كيد دشار )

 3 هدنحوا نوا كنناعش ۱۲۰۰ یقرهلوا یسالنمرصم هد ۲۶۸ بونا هد ۵

 ۴ رد( كیاطع دج ( ۷ ود یدبالعیذندا رعش ردنوفدم هداشاب ردح یدل وا توف

 روئخس ردیمودخماشاب نطصمیجاح یفرصتم نمرح (  كرد دشار)

 ۰ یدلوا توفهدمناخدوجم ناطلس رخاوا قرهلوا یثابیجوشو

 ربرجت هد ۱۳۹۹ بولوا ندتیسردم ( هدازکب یضف . كر شار )

 دشار ) هداژ نیدلارخف ندنسلاوم هرود یدلوا توف هدعبقرهلوا یرومام

 ۰ یدلوا توف هدنلاوش ۱۳۵۶ ( یدنفاد

 یدنفآ ىلع ظفاح یحش یسیکت مالسالا جش ( یدنفا دشار دسلا )
 نقد هوا درهدا تافو هد ۹ یدا نداشم بولوا یودح

 ۰ ردطاطخ یدلدلا

 یسالهروفو سردم (  هداز یبقمشپ . یدنفاهتنادع دقاردسلا )
 ۱ یهوآ تا یره وا یمالخ دادن ەد ۹

 ۲6۷ و ۲25 بولوا ندنسافلخ یرتفد "ییوتکم ( یدنفا دشار )
 لئاوا قرملوا ییح هرکذن هیلامهد ۲۵: رادهسیک هرکص یبخرات هدنراهتس

 (تیدعدشار) ندرلهداز یلبرب وک یدلیالاحرا هدیناخ دیحادبع ترضحدهع

 ۰ یدلدا نفد هنسهرت یدج هلا تافو هد ۲

 یدنفا نسحیوتقندللاوم . . ( هداز یونق ؛ یدنفا دم دشار دیسلا )

 ۲۹۶ یمالنم هرونم ةنندم هد ۲۵۷ هسج دالب  بلح ؛ سردم ردنمودخ
 قرهلوایسهاد ىل وانا هدنسهج|یذ 1۵ یسیضاقلومناتسا هدنشب نوا كننابمش
 ردنوفدم ,هدیشناب یردب هدنحراخ روس یدلیا تافو هدننوا كنمرع ۰

 رد( یدنفا نیدلاردص ) یودح ىدا مع

 هداصومهد ۱۲۰۷ بولواندناضق ردیلیدارباهددنالع (  یدنفادشار )

 نب ( یدنفا ینطصمدشار ) هدازهش یلهلف ندا رعشهنن رد ماش یدلیا تافو

 ۱ یدلیا تافو هد ۱۲۹۷ نکیآ یتاک تار رح وقامص ید یدنفا مهدا میهارا
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 تیپ تیر قنا تا د تةواو خت

 ت مو

 هتسو ندیلاوم هداز یدنفا هتلادبع ما ( یدنفانجرلادبع دشار ]

 هدنسهرغ یلوالایذاج ۱۲۳۳ نکیا سردم ردسود یدنفا دیعس یساق

 ۱ ۰ ردنوفدم هدوا یدلوا توف

 ردندیفح یدبفا ناقع ینابنع ( هداز یاییع ۰ یدنفا دجم دشار (

 هکم هرکصهسجخدالب هدنمرڅ ۲ یتما یوتف هزکص یسضاقبونا  سردم

 یرک ۱ یدلیا تافو هدنلوالایذاج ۱۲۳۷ قرلوا یسهیاب لوساتسا هد ۰

 ۱ ۰ یدنا مع ۰ هبقف ردنوفدم هدوبق

 لعهداز یاجقبسا یسضاقكبنالس ( هدازیاج ۰ یدنفادمدشار )

 یالنم ماشهد ۲۱۸ بلح هدنابعش ۲۱۰ سردم هد ۱ ردسودحم یدنفا

 هد ۲۲۷ قرهلوا یسضاف لوبناتسا .دنرخالایزاج ۲۲۹ هکم هدنمرخ ۱
 مور هدنلاوش ۲۳ یوکسعضاق یلوطانا هدنسهرغ یسهدعقلایذ ۲۳۰ لوزعم

 ینطصم یدح هداشا ردح بودا تافو هدنمرحم ۱۲۳۸ قرلوا یه لی

 دجا یل هداز ازربم ۰ یدا ناسالا ددح < عبطلامرک یدنلوا نقد هشناب افا

 یودخم یدا یسهحوز ( مناخ همطاف ) یسهعرک یدنفا دج یودخ یدنفا

 ,دنکلک ( یدنفا ندلالو ) ندنعداخ بولوا یدنفا اضرلع ندرودص

 قو دج ) یودم هدنلاوش ۱۳۲۸ ( یدنفا مصاع ینطصم ) ندشسردمو

 هد ۱۲۳۸ ( یدنفا قیفو دم نب النم نسح ) یدشحو هوا اهد ( یدنفا
 یبعشا یغاخ ( هرک اش ) یسهعرک هد ۱۲۲۷ یدنفا اضر ىلع ندنرامودعو

 دم ) ندنرلهدازیاج ۰ یدلیا تافو هدوا بودا جوزت یدشفا دج هداز
 «یدلواتوفهدعب بولوایسالنم كبئالس هدننابعش ۱۲۸۱ ( یدنفا نیدلاردب

 هد ۱۲۳۹ بولوایتاک ناویدههاشا,یرون ردیلپاتنیع (  یدنفا دشار )

 ۰ ردرعاش یدلوا دیهش

 هد۱۱۸۹ ردیمودخیدنفا هلا ضف . (هداز یک اوک ۰ یدنفاد دشار )

 هدنرخ الا عير ۹ یسالنمهسور هدن رخ الا عی ر۹ ثرئالس د١۳ نرم

 یس یلوطانا هدنرخاوا ۲۳۸ یسیضاقلوبناتساهدنرخالایذاج ۲۳۲ یسهابهکم
 هکصنفردنوفدم هدرادکسا یدلواتوف هدنزوقط نوا كنبجر ۱۲۳۹ قردلوا

 . ۰ ردود ( یدنفانیما دم ) ولدیاهکم یدیاراو ییاستنا هیاواتف جارتو
E 

4 E 
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 هیرودکر دراو ) یدنفاددعسا )رکیدندندافحا هدر ردن وفدم هدنراوح خاف م 2

 ۰ ردشلوا توف ه ءرکص ندا ٠۲۹١ یرەلوا ندنسلاوم ۳

 ا ااو

 بم ۳9۲
 ۶ ره سرد ااو اشاب مهارنا مراص ( كيد دشار حاملا )

 لیا مور یدلوا توف هدنسکیا یق کی تعمیم ۱۲۱۹ بولوا یسالنم رانخ

 ۰ ردراویرعش ناوید ردوفدم هدنناپیسهدلا وهدرلاق هدنراصح

 . بولوا یدفح كکب مها ربا هداز اشا ضوع ( یدنفا دم دشار )

 7 ۰ ردوفدم هدیراوح یدح ا تاقوەد ۳ نکیاندنیسردمرابک

 1 ادمک ر ردصودحم یدنفا نسح هب هم لوا ةمانزور ( یدنفاددشار (

 یراوسهدعب ىا ay ۳ یتاک ادخک هدنرفص ۲۰۲ هفبلج هدنلک

 هرکصییما انبلیعامسا هلس هن اب هبساحم شاپ هدنس هدعقلایذ ۲۰۸ یسج لطاقم
 یسادخک ترادصهدرب وایسدعقل یذوینمارتفدهدنحر ۲ ۲۳ ی سبح هل اقم ی را وس

 یذاچ YY هدنل وصو هراصح هرف بول وا ی را درتفد ماشهدنناسیسهج |یذ

 ندنسافلخ ترادص ییوتکم یدنفااضر ندناکحاوخیمودخم یدلواتوف هدنلوالا

 ۰ ردیعاش ی دلی تاف وهدسناخ دا دبعوصع طساوا یدشفل وبهدنش اتک ن اوبد بول وا

 دجادیسلا یسالمرصم ( هداز یضشرلفاح . یدنفا نطصم دشار )

 . لهفوتمد « یدلیاتافو هدنلاس ۱۲۲۷ بولوا سردمو یودحم كوس یدنفا

 . كنناضمر ۱۲۳۲یخد ( یدنفادشاردجم ) ندنبهردم یودخیدنفادج دلا

 ۱ ۰ ردنوفدم هدیوا یدلوا توف هدنسهرع

Nا ۳  e ۳۳۰ EEE3  

 _ قشرادرتفد ردیعاش یدلیاتافو هد ۰۱ بودا E هد ۱۵ ) يدنا

 . یداوا توف هد ۱۲۳۲ ځد ( یدنفاد دشار ) یمودخم یدنفا رهظم لوا

 ۰ ردیوفدم هددننایلس

 ۲ ریتم ۲۱۰ رهشیکی ۰سدم . ( هدازیلکب. یدنفادچادشار )

 ۱ یوطااهد ۲۳۸ لومناتساهدنسهدعقاا یذ ۲۱۸ یسالنم هکم هدنمرع ۲۱٤ رصم

 . یدلوا توف ًادعاقتم هيغل برا ییوکربش هدنرخالامسر ۱۲۳۱ بولوا یسهاب

 ۱ دعسا یراءودم ردراو یسهمشجرب ردنوندم هدهصوصخم برت هد هبنشرابح

 .یدلواتوف هد ۱۲۳۵ ( یدننادجمنامعن ) لغوایمئجوا ۰ ردرلیدنفا تباثو

1 ۳ ۱ 



 تب ۳۵۱ —

 ردیمودخم یدنفا ینطصم یلهیطالم ندیلاوم ( یدنفا دم دشار )
 یریفس ْناربا هنسوا یسهاب هکم هد ۱6۲ یسالنم بلح هد ۱۱۳ سشردم
 ۱2۷ یدلدنا لزع هدنلوالا عید ۳ قردلوا یسضاق لوماتسا هدننابعش

 ردشلبا تافو هدنرفص ۱۱2۸ بولوا یرکصضاق لوطانا هدنلوالا یذاج

 یودخم راعشا ناود ۰ یخ رات بوسنم هنمان ( فلات ) ردعاشو لضاف

 یدلواتوفهدعب قرهلوایسالنمرصم هد ۱۱۸۵بلح هکردهدنفا ( مهداهاربا (

 كنرخالا یذاج ۱۱۶۲ یدنفا قابلادبع ندنسردمیودخ یدنفادشاردیس

 یسالنم سدق سردم ( یدنفا نسع دج ( هداز دشار یدلوا توف هدنحوا 1

1 

 ۰ ردنوفدم هدهدد نکسک یدلیا تافو هد ۱۲۱۳ بولوا

 نکیاسردم ردیمودم یدنفا فرع ( هدازیرد « یدنفاددشار )

 ۱ نواه یارسو ندنیسردم هن یدلدنا نفد دوبقیرک ا هلا تافو هد ٤

 یدلواتوفهدنسیکیا كنسهرخالایذاج ۱۲۱۰ ( یدنفا دج دشار ) ندنسابطا
 ۰ ردنوفدم هدوق یرکا

 یزوف رفعح یدرصق ندنسهبنک یلق ناوید ( یدنفا دم دشار )
 هد ۵ یرادهسنکی یکساکب مد ۱۱۸۸ یدلیادلوتهد ۱۱۱۷ ردسودخیدنفا

 ۱۹۹ قردلوا ىلا ردص "نوتکم هدنلاوش ۱۹۸ نواه ناود *ییسکلکب

 هد ۲۰۲ یمکلکب ابن هدنزکس كنلوالا مسر ۱۲۰۰ لوزعم هدندرد كنبجر
 نوا كنمر ۲۰۳ هدهسیدلبا تع یهلانوام یودرا بولوا باتکلاسیر
 هدندواعم كار وناه یودرا هد ۲۰۰ هلدوع قرهلوا لکو نسر هدنحوا

 ۲۰۵ قردلوا باتکلا سیر انا هدنزوقط نوا كنمرع ۲۰۷ یشابشواچ
 هناسرتهدنلاوش ۲۱۰ ینیما رتفد هدنلاوش یدلدا لزع هدنحوایمرکی كنهرحم

 كنناضمر ۱۲۱۲ بولوا باتکلاس بیر الا هدنشبیمرکی كرفص ۲۱۲ ینیما

 « روقو ۰ نطفتم ۰ نهدلا دیدح ردنوفدم هدیزناب یدلوا توف هدنئب نوآ

 ( كب دم ردنکسا ) ندناکجاوخ یمود ید قلا میرس « ی نکتم "
 ( یدنفا اس دج ) ینیاقو هنسهمش> قايرا هدرادکسا هلنافو هد ۹
 كنناخمر ۱۲۱۵ یدنفادطظفاح ۱ یسادمک هدنزنابناطلس هلنافو هد ۸

 ۱۲۲۱ ( یدنفا قوش فسو ) یرادرهم هنفلرازح اشاب دوج هلئافو هدنسیتل|

 ردیدنفا (ملکد ) یکییدنلوا نفد هرادکسا هلتفو هدنربنوا كنلوالایذاج
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 ) یدنفاینطصممسار (  هد ۱۲۰۰ قردلوا ندناکحاوخ بوشیت ندلق
 یدلیا لاحرا هدساخ میلس ناطلس لئاوا بول وا یسحلاقم هداس ۰

 ) هد ۱۲۰5 بولوا ندناضق ( هداز نابعش ۰ یدنفا هللاضف مسار
 یدا لد لها توف ۰

 ) رادهسک هد ۱۲۲۳ بوش ندنلف نوباهناوید ( یدنفایع مسار
 یدلیا تافو هرکص هنس يارب قرەلوا . 1

 ) یبانادنباد ضیفتاب ردینوردنا..( یدنفاطصم مسار ظفاح اولوب 
  ۱۳۰۳ردنوفدم هددجا هحهرق یدلواتوف هدنحوا ىە اى ۰

 ) ضشتلابندلاع بان ردلیوک یضاق ( یدنفا ینطصممسار ظفاحج اا

 یسح هساحم فاقوا كحوک هدنلاوش ۲۶۶ لعلا دعب یراددسک سر

 رفاسم هدننوک یضاق یدلوا توف هدندرد یمرکی كناعش ۱۳۰ قرلوا

 ردوفدم هدنغلراح ۰

 ( گو زیممدنلق ردارتفدهلا بوت هد ۲۳ ) یدنفارع مسارجاطا

 یحافوقوم هد ۸ بودک هادیص هل ومأم هد ۲:۷ قردلوا راددسک

  ۶6ردعاش . تیدایدلواتوف هد ۱۲۰۲ قردلوا یهیحهرک دن هنلامد ۰

 ) ینسح یشابشواچ ردیلرادکسا . ( هداز یجهلودف . یدنفادجامسار
 قردلاق یوزنم هنس شب زوتوا یدلیا اوزنا هدعب بولوا یرادرهم كکب

  ۰تبولوا ( یدنفا نسحمسار هدر یدنا بتاک ؛ یعاش یدلواتوف هد 1

 دیحا دبع رصع رخاوا بولوا یتاک رواط هرکص ردیلغوا راطع هدینمش ۱

 ردیاش یدشم 4 یناخ ۰ 4

 ) افادح منار (  لکو ارح پولوا ضیفم ندنوباه یارس ۲۷۳ ۲
 لاصفنالاب هدنسهرغ یسهجایذ بولوا یسافا ةداعسلا راد هدنرخالایذاج
 يح یدلوا توف هدنشبنوا كنلاوش ۱ نکیا معقم هدنکشوک هددیملهاچ

 یدانیکع بحاص < تورث لها ۳ هدنسکت یدنفا .

 ) مدعسم هدننورف هن اح وط بولوا ندنسا ما هناح وط ( اشا ےس ار

 بول وا رومأم هنزاغوب دیفسرحم هلقلاول هدعب قرهلوا یالاربم 37 شمل وا
  ۳ردشلیا لاحرا هداروا هد

 ) ردع درم نداملست ههیلع تلود ییهرصب ( سماقم نی دشار

 یدلواروهشمیخد ( منام ) یغواهدننافویدنلوااقا هدنکلبلاو هرصب ۰ ۱



ER ai n ایا 

2 — 4 
 زیزءلادبع ناطلس رصع قرهنلوب هدنراقلماقمتاق هرشط بولواداماد هیدنقا

 ۰. ردیعاش یدلیا لاح را هدنناخ

 هصاخهد ۲۹۹ بوش ندناف یرکسعرسباب (  یدنفایطصم حاد )
 هحایذ ٩۸ یماضعا یروشراد هدنسهحایذ ٩۰ یسیحهبساحم هبهاظنهدعب و

 هد-ذس هدعقلایذ یساضعا الاو سلحم هدنلوالایذاج ۷۰ یرظان هناحش وط هدنس

 بولوایرادرتفد یسودراعرق ةوالع هدنوالایذاج ۷۱ یساضعا یدوشراد

 هد ۲۷۵ یدلیا ماود هاروش هن هدنندوع قرهلوا ییوا فنص یوا هدنلاوش

 قردلوا یراشتسم هناسر هد ۲۷۹ یسادخک یرلترضح ناطلس هلبج ةوالع
 هدااحیفیدلاق ج ولفم هنس چاقرب بولوا لوزعم "الولعم هدندرد كنلاوش ۱
 ۰ یدبا یثا« ؛ بتاک یدلواتوف هد ۶

 یودخم اشاب دجا مک ندناریمریم ( یوردنا ) ( یدنفا نافع مار )

 یدلوا نسم بونلویراهنس قوج كر هدنسلحم نداعم هرکصوهدنلف هجرت بولوا
 . یدلوا توف هدنزکس كن والایذاج ۲

 یااما یتشع النم ردیلورق یرک | (  یدنفا يلج ۰ یدنفا دمت مسار )

 قیقح یسناب هوازو یاما ناغات یرد كنسهدلاو ردیمودخم یدنفا فسو
 هلادعدیسلا) ینعب ( ربمایلهلقیدم ) رددنفا ینطصمیودخم یدنفانافع هداز

 تكتناعش ۱۱۹۹ بولوا نیطاطمناسی ر هدد رصع ردى درک اش ) یدنفا یهشاه

 ردنوفدم ءدشناي كشدنفا ظفاح كحوکهرق هدراقاوص یدلوا توف هدنشبنوا

 ددعتم بولوا یسهبلق رانا قوچرب یدیادباع فورعم هبا لاحنسحو یتولخ
 ۰ ردشماقوص هناود یلق ءوضو الب بوزای بازخاو لئالدو هشرشفحاصخ
 بولوا عاش ردولترثکی درک اشیدا ردا تئارقهش رشهحناف كرس شمت هامرهب

 دج دشر ) طاطخ یودع یداتقو میش هدطحنف ۰ ردراو یرعش ناود

 یحور بش ) يودع ( یدنفا نایلس یجار ) یعاش یردارب رد ( یدشفا "

 رکید ۰ ردشلبا تافو بولوا یتاک ناود اشا ینطصم هداز یجهطلاب ( یدنفا

 هلتع ع هزاح هد ۱۱۰۸ ( یدنفا مهاربا قثاو ) یاما ییماج ناغات یردارب

 دم ) یدنزرف یدنفا مسار + ردرعاش ردشلوا توف هدهک اطنا هدنندوع

 بولوا نوفدم هدنناپیرد یدلواتوف هدنسهدعقلاید ۸ ( یدنفا دشر

 ۰ ردندنبطاطخ ریهاشم
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 ۲۱۷ یسارتفد هد ۲٣٣ يقو بوداتدوع هلوباتساهلتصخر هدنل والا یداجع

 یدلواتوف هدندردنوا كنلوالایذاج ۱۲۱۸ بولوا لوا ةمانزور هدنلاوش

 ۰ لقا ؛ لئام هماشتحا ؛« قوطن ۰ ردشلا یتسردوفدم هدقلنمرخ هدرادکسا

 ۱ ِ ردیدنفا مهدا مهاربآ ندرودص یودحم یدبا مقتسم ؛ نغم روقو

 اش یدلیا تافو هد ۱۲۲۸ رد یلهبوق (یدیتفا ینطصم خمار )

 ۰ ردرهام

 سردم ردمودخاشاب للخرادحبسو ینکی رزوهرق ( كد خار (

 هعشچ قلیرآ هنئاب یسدلاو ندناتافو هد ۱۲۱۲ یدلوا توف هد ۱۲۱۹ نکیآ
 تاقو هدنس هدعقلای دن ۸ ( كرب ( یوردنا ودع یدنل وا نقد هنس

 : . یدلدبا نفد هتنپ هللا
 یودنم ك.تعفر ىلع یرادرهم اشا تع ( كب ینطصم سار )

 هرادکساهلبا تافو هد ۱۳۳۹ بولوا ندناکحاوح هارهربک هنلق اینک بولوا

 ۰ ردشلدا نفد

 رود قرملوا ندناکجاوخ هلن ندنلق نلوبد ( یدنفادجا خسار )
 ینوکی کیا ی رکی كنناضمر ۱۳۶۲ نکیآ یمادنکوبق ماظع یارزو هلبصانم
 هشت یاسر ۰ ردنوفدم هدوا یدلیا لاحترا

 راع هدعب یساغا کشی هد ۲۳ع ردشوردنا ( یدتنا مهارا خسار )

 یرایرهش رادقوح هدنرفص ۴۳۸ راداکر هدنرخالامسر ۲۳۰ یرتلابو یساغا

 هل هاب کلیج هبساحم نیمرحو یتماءزراکدنوادخ هدنسهایذ ۲۳۹ بولوا
 یاش ردنوفدم هدنراصح لیامور یدایا تافو هدنسهدعقلایذ ۱۲۵۳ یدقح
 ید ) یدنفا یاس ( ندنرلد-عاقتم نوردا یردارب یدا سانش سوم«

 ۰ ردشلبا تافو هد ۰ هک ودرهام یعاش

 هد ۱۲۵۹ ردسهقلخ یدنفا ناحدجمیدنیشش ( یدنفا دمج جسار (

 ۰ یدا رهام طاطخ ۰ ردنوفدم هدنتةعشچ قلیرنا یدلوا توف

 ٩۱ یستفم هناحشوطو سردم ردن هدکب ( یدنا دج خعار (

 هدنمرغ۱۲۷۵ یمالنم مورضرا ًابناث هد ۷۰ یسالنم مورضرا هدنسهدعقلایذ

 ۰ یدا ملاع یدلیا لاحرا هرکص تدمزا قردلوا یسها ریمزا

 E مش ېلچ ردیمودخ یدنفادجا یسیتفم مداخ ( یدنفا خمار )
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 ۱ هم ۴

 بولوا یی هناخعبط بودیکءرصم ردیلهبدنق . ( یدنفا اص ار ):
 . ردیعاش یدلواتوف یرغوطهیناخ دیحادبعرخاوا هلتدوع هتثطو هدمب

 یرک اوییودنم یدنفا فسویاما تشع الم ( یدننانایلس یجار )

 ۰ ردیعاشیدلوتوفءهد ۱۱۹۸ قردلوا ماما هنیرب ید ردب رداریدنفا مسار لوق
 هلومن اتسا هدعبو بتاک بودا دلو هد ۱۲۲۷ ( یدنفا نام یار )

 یدشت 4یناخ دیجادبعناطلس رخاوا یداوا یاما یماح هجزوسکوا بولک
 ۰ ردیعاش

 ندهبنک ردیمودخ یدنفادجم یلهنردا ( یدنفاطصم ظفاح یزار )

 یربکبرع هدرب ۰ ردندارعش شلبالاحتراهدنرخاوا یناخدیحادبع ناطلس رصعو
 ان رح بتکمهلادلوت هد ۱۳2۹ بولوا ( یدنفاد یزار )
 ۰ ردیعاش یدش هنرصع ناخزب زعلادبع ناطاس

 ردیلغوا یلصمنب ېلچ نیسح لقب یلهفوص ( یدنفافسو خسار )
 یدلاق هدرصم بودک هرصعهلا اشاب دم هد ۱۱۱ تولوا یتاک ینوناه ناود

 ۱۱۱۸ هدنساشا یئدوع هلکنوا بولوا یتاک ناود هدقدلوا یلاو اشا یار

 ۰ ردناو د بحاص عاش یدلواتوف هدنعاط روفکت هدنلوالایذاج

 هزکص یباغا یراصح ییا مور رد یلوبناتسا ( یدنفا دم عمار )
 ردطاطخ ورعاشیدناریپ یدلواتوفهدنسهایف ۱۱۸۱ بولوا ندناکحاوخ

 ردسودح یدنفا هللادبع ( هداز یناو ۰ یدنفا دعس دج خار )

 بولوایسالنم رهشیک,هرکص سردم هد ۱۱۰٩ یدوقوا نددنفادج ینامرکقا

 ۱ ردنوفدم هدنشاب هدازش یدلوا توف هد ۰

 ندنسافلخیاعردص ییوتکم (هدازیئابناکرزاب . ( یدنفانطصم خسار )
 ییلواداماد ههدنفا دیحورعهداز فطاعویدلر و یسهنر كلهحاوح بولوا

 هد ۲۰۳ و ینا ةرک ذن هد ۲۰۲ یرظان یجشعرسو یتاکر ایحوط یقرتلاب هدعب
 نواه یودرا هد ۲۰٩ بولوا یسادعْک نوباه پاکر هد ۲۰۵ لوا ةرک دن
 هلبس ها لبا مور هدنشب نوا كنلوالایذاج ۲:۷ یدلوا لصفنم هدنتدوع
 ینمارتفد هلکلپ دنفا هن هدندوع بولوا یریفس هبسور قرلوا ) اشا خار (

 یرظان تماعزو راچ ییا مور هدنزوقطنوا كن رخالایذاج ۲۱۰ یدلوا
 ۲۱۵ هعزعلاب هلبسودرارصم قردلوا باتکلاسبر هدندردنوا كن رقص ۱



 .e ۳و

 ۰ ردیعاش < ردتقم ۰ زدم یدلوا توف هدنلوالاعسر

 ۲ و هعطاف هد ۱۲۷۰ ( یدشفا دت فئار جاحلا )
 یعقوت*هدننا مش ۲۷۶۰ یساضعاالاو سلح هلل وا فنصیلوا هدنسهدمقلایذ

 تن هد ۱۲۹۰ بوئلوا مض ینلادختک اهیلاراشناطلس ًناهدنوالایذاج ۷۸

 ۰یدلدا نفد هدنسهعشج قلیربا هلا

 طساوا بولوا جرم ندنواه نوردنا ( یدنفا ىلع قئار )
 ۰ ردعاش یذدلوا توف هدسناخ دوج ناطاس

 ةبحاص رب شا عضو ینیربنم یماج هقجام ( نوتاخ هفرش همیار )
 ۰ ردسهبحاص همشجیخد نوناخهمیاررب ردربخ

 ردبلغوا یدنفا ىلع ريکنلچ ندالع ردیلهبسوط ( یدنفا رکپوابار )
 یدزای بووقوا بزلوآ مزالم هنسهراد یدنفا مهدآ یدما بولک هن داعسرد

 . یدما هدنکلبح هرک ذت هرکص یدریک هنلق یدما هدنکلحدما اشاب دج لبلخ

 نوک یسترا لیکو باتکلا سیر هدنبحر ۲۰۳ یتاک هایسهد ۱۳۰۰ پول وا

 نیو هلیسهاهبساحم شاپ هدنمرحم ۲۰۳ يناک یرچنکب هدمبو لیکولوا رکذت
 همانا ثلاث قش هدنلوالا یذاج ۲۰۸ یجهبساح شاب ةوعلادعب یربفس

 نوا كشرفص ۲۱۱ بولوا باتکلا سیر هدنرخاوا ۲۰۵ یرظال هربخذ

 یدنفا اطع هدهبحلک اق یدلوا توف هدنمر ۱۲۱6 بولیدا لع هدندرد
 ۰ ردم « عاش « یشنم ۰ ردتقم هرات و مظن هدهالث هنسلا ردنوفدمهدنهاک رد

 یدلواتوف«دنکلمنکب ولوا سردم ( كيدجم ردنکسا ) یودخم یداردتقم
 فاقوا یدلوا ندناکحاوخ پوشش ندلق ( یدنفا دج بار )

 ۰ ردیوفدم هددجا هحهرق یدلوا توف هد ۱۲۲ قرهلوا یسحهساحم

 ةقسوم هد ۱۲۹۰ ردیمودخم انا فرش یشاب یجوبق ( كب بتار )
 ۰ ردرعاشرب شمشب دییاخ رزعلادبع ناطاس لئاوا بولوا لخادهن وناه

 ۶۸ قردلوا همرکم ةکمریما هنر یرد هد ۱۲۷ ( «دانقن مچار )

 ۰ یدلبا تافو ی هام چ وا بولوا ربما اما هد ۰۵۳ و لصفنم هد

 دوج ردیلوا اشاپ دجا قلاچ ( یداماد قیحر ) . ( كد حجار )
 يناک رازجهبج یناکحاوخ ةبتراب هدننابعش ۱۱۷ بولوا یسیلوتم یعماح اشاب
 هردیعاشردنوفدم هدنسهقراهرتهد وبا ۰ ردشلنا تافو هدنرفص ۱۱۷۰ قرهلوا
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 یدنفا ىلع نوزوآ هحاوخ ردیلوبناتسا ( یدنفا دج ینهذ دیسلا )
 تشرط یدلوا یسالنم هرود هدنس هدعقلایذ ۱۲۰۹ سردم ۰ ردمودع

 هد ۱۲۸۲ الوزعم قردلوا یسالنم دادنپ هدعب بولو ندنخماشم هعافر هل

 ینهذ )یصراق هدر ۰ ردنوفدم هدونا یدلوا توف هدنسکیا كنلوالا یذاج
 هد ۱۲۷۶ برع سلبارط هدنحر ۲۱۶ سردم بولوا ( یدنفا دجا

 ۰ یدلوا توف هدعب قرلوا یسالنم هنسوب

 ( ارلافرح )
 :هدندرد كنرفص ۱۱۱۹ یدا یاسر نولعکس ( یدنفالعفار )

 ۰ ردرورنهو طاطح یدلدنا نفد هرادتسا هد تافو

 هد ۱۲۳۹ یاسقلیاموروسردم ( هدازقحالنم .یدنادفئار )

 ۰ ردیاشیدلوا توفهد ۱۳:۰ بولوا یمالنم رانفر هشکب

 ردیمودم اشاب لیعاسا یکرک ( هداز یکرک « كد فآار )

 كحوک هد ۲۳۰ ینافوقوم هدعب یرظا ی رس هد ۲۲۶ قرلوا ندناکحاوخ

 هدعب یدنلوا بصن ًاررکم هدنسوا هد ۲۰ و ۲۳۸ یسحهبساحم فاقوا

 یردارب هدونایدلیا تافوهدنحر ۱۲46 بولوا یمادٌک وقماظع یارزو

 ۰ ردنوفدم هدشاب یدنفا حار

 ردسودخحم یدنفا رهاطدحم هدازفطاع ( هدازفطاع « یدنفافئار )

 ۰ یدلیا تافو هدعب قرهلوا یسهابهکم هدنمرم ۱۲2۹ النم ؛ سردم

 ادم فار )
 رګ قرلوا قیرف هدنرفص ۱۲4٩ اولریمو یالاریم بوش ندیرکسع كلاس
 برع سابارط هدنلوالا میر ۱۲۵۱ قرصتم ابو یظفام یزاغو دیفس

 یسیلاو بغ سلبارط ًاناث هدنلاوش ه٩ لاصقنالاب هد ۲۰۳ بولوا یسیلاو
 یودحیدنادددش «دیدحیدلواتوفهدعب هلال عهدنسهدعقلا یذ ۱۲۰۰ بولوا

 ردشا تافودننابعش ۱۲۸۵ نکیا یربدم هشافیرش مرح ( ك.بتاردجا )

 ردیمودخم یدنفا فراع لینومطسق باتکلاسییر ( كد فئار )
 هد ۲۵۲ هکم هدعب یسالنم هنردا هد ۵ رادکشا هد رفض ۲۳۹ سردم

 هد ۲۵۷ یساضاق لونناتسا ساب هد ۲۵۵ ال واهدناضمر ۲6۳ ویسا لوبناتسا

 ۰۱۲۱۳ یرەلوا یرکسعضاف یوطاتا هدنلوالا یذاج ۲۰۹ و ىسەاب یلوطاا



Lk EEتن  

 هد ٩۰۲۱ یدیا هدنتمدخ یارکیزاغ ردیمورض را ( یدنفا یتهذ )
 ۳ ۰ ردعاش یدلوا توف

 توف هد ۱۰۲۳ قردلوا ینیماهرا بولوا ندلاحر ( ىلج یاب یهذ )

 3 3 ۰ رد یاش یدلوا

 ۱ تین واسانغ قسوم رددادغب . (هدازفجم ۰ یدنفا للدلادبعیتهذ )

 ۰ ردیعاش هدالث هنسلا یدلوا توف هد ۲

 کیا یئان باب هدرهشیکی بولوا یضاق ردیلح ( یدنفاد ینهذ )

 . ردیعاش یدلوا توف هد ۰

 . یسج هلباقم یراوس ندناکحاوخ ردلوبناتسا ( یلچ د یهذ )
 6 ۱ ۰ ردعاش یدلوا توف هد ۱۱۲۰ بولوا ر

 ندراساک نوباهناود رتلوباسا ) هدازر رب ( ) یدنفاد یهذ (

 .یدلوا توف هد ۱۱۲۷ لزغلادعب یدلوا یسح هجان زور هناسرت قرهلوا

 ٠ ۰ ردشمزای یلاوحا محارت كماظع خیاشم ۰ زدرعاش

 1۱6۷ بولواسردم ردم ودع یاما هلاخدکیس ( یدنفادعینهذ )
 3 ۰ یدیارعاشو ک ذیدلیاتافو هد

 ۱ .شلوایحاتک ٥ ارو ینطصمرهاب لصحلادب ( یدننایهذ )

 . ۰ یدارعاش ردخمشی هرخاوا ثلا ناخ یفطصمناطلسقرهل و ندناکحاوخ و

  .هدمب قرفلوا یسالنمهنسو هد ۱۱۷۰ و سردم ( یدنفادج ینهذ )

 13 ۰ یدلوا توف
 . تافو هدیناخ لس ناطلس رصع ردلناک ( یدنفادمس دمع ینهذ )

 4 ۱ ۰ ردرعاش ناود بحاص یدلیا

  بولوا یرادرهم اشاهدروق ردلهبنای ( یدروادخ ۰ یدنفایهذ )
 3 ۰ ردرعاش یدلبا تافو هدساخ e ناطلس رصع

 1 جرخ هدنس هدعقلایذ ۱۲۲۱ سردم ( هداز رضع ۰یدننا ینهذ)
 ِا ۰ یدلوا توف هدعب بولوا یسالنم

 |[ الوزعم بولوا باون نبع ةحولرس ( یدنفا یفطصم ینهذ حالا )
 ۰ هرودهدر ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هدنرنوا كنلوالایذاج ۲
 ۲ .توفهدشناوا ینا ناخ دوم ناطلس بولوا ( یندنفا ینهذ ) ندنسیلاوم

 ۱ ۰ یدلوا



N سا 

 نر ی

 ۳و۳ —
 وق هدهدمقلا :یذو یساخا یارس هد ۱۰۷۳ یبادضک یارس ما یا
 یدلواتوفءرکص تدمر بولوا دعاقتم هدنسهایذ ۱۰۷۵ قرهلوا یساغا

 هد ۱۰۸۰ شیفتلابندنغاجوا یرهکی رددوبنرا (  اشاراقفلاوذج اطا )
 ۱۰۹ ردشلوا یشاب نایکسهد ۱۰۸۵ قرهلوا یبرلکب دشوار لوق

 یدلربو ترازو هدنس ها یذ ۱۰۹۵ بولوا یسافا یرهکی دنس |یذ

 قرهلوا یظفاحم هد دنقهد ۱۰۹۸ ژقاس هدنرخا هتستولوا نیشنهبقهد ۷

 یرادزدو رع یظفاحم هعلق یدنفا ینطصمیسح هل اقم یسهعلق هن دنق هد ۹

 دیهش هلنارلافا بایخسم یسادخنک لوق ولرو دوجابق یسیلوتم عماجو فسوب

 ۰ ردکب دوم ندیلاوم یعودخ یدلوا

 هد ۱۰۷۸ یدلوا ندلاجر بوقبح ندهطواصاخ ( ىدا راقفلاوذ )

 نواه هرصقلارارو لواةمانزور «دعبیثاب یجوبق لزعلاب هد ۸۰ و یشابشواچ

 هلیسها یبرلکب لیامورویناونعاشا هد ۱۰۹۹ لکو یحناشن تیاهنو ینیما
 ۱۱۰۷ هدعب بودا تدوع هد ۱۱۰۳ هلتماقا هنسترد بولوا یسهیا امالا

 نو هدنمرخ ۱۱۰۸ بولوا یتاک یرچکب هلکلیدنفا هدنس هدعقلا ید

 هرقیودماشاب لع یردارب یداوادیهش بولیروا هللوشروقندنسکو ک هدشرح

 ۰ یدیاردم ردکب دم یودحم كناو كي مهاربا نوزوایدضحو اشا نا

 هلکلروک یرلتمالع دالاوهقدنز هدنسودنک ردلقوازو ( نوللاوذ )
 ۰ ردشلدامفد یترضم هدیناخ نایلس ناطاسترضح طساوا

 راس هردا هنسو « سردم ردلقح هرداب ( یدنفا نونلاوذ )

 یداماص ۰ نیس « هیلاربثک یدلوا توف هدنبحر ۱۰۲۷ هلارود یراتولوم
 هدنکلبلاو هفک دنا دزباب ناطاس ن دم هدازهش ( یلح ینهذ )

 ردشنمو یاشیدلیا لاح را هدنرصع لوا ناخیلس ناطلس ردشلوا رادرتفد

 رکبراید بولوا ندننابوسضنمیلت يلسناطس ردیلوبناتسا ( یلجینهذ )
 ادعاقتم هدعب یدشفلو هدشاما ه راو هدنراقل رادرتفد  بلحو سبرقو

 ۰ ردروهشم یعاش یدلبا تافو هد ۷

 هدشنطلس رخاوا یدسا ییاودبتاک كلا دارسناطاس ( یلح ینهذ )

 . ردصاش یدلبا لارا "



- ۳۱۲ — 
 یش ینولح هداروا بودیک هناشک ردل هسور ( یدنفاناملس یتاذ )

 ۰ ردراو یرعش ناود یدالیا لاح را هد ۱۱۵۱ یدلوا

 ue نا تیس يل راها خرا ترضح ( اباب رکا ذ )

 ۰ یدنا ندهنظم ردیوفدم هددسو رب یدلیا لاح را

 هج بولوا یدیرم هداز نیدلارون ردیلیلوطانا ( بیطخ یرک اذ )
 ۰ «ردرهام هدقسوء«یدلیا تافوهد ۱۰۳۲ یدلوارصع داتساقرهاوارک اذ راس

 هدهنسو یدلیا دلو هد ۱۲۱۰ هدهحزوا ( یدنفاهاربا یرک اذ)

 م ۰ ردراو قیلاتو یراعشا ردشلبا لاحرا هدنراح رات ۱۳۷۰ هلطو

  .تولوا ندشاتک نوباه رد ردسلوماتسا ( یدنفا دج یاک ذ (

 3 ۰ ردیعاش یدلیا لارا هد ۰

 ردمودحم كناشاب مهار ایظفاحم هرد وقشا ( یدتفا یفطصم یاکذ (

 قرەلوا یتولح كرتلاب یلق هدنل احرا یرد بولوا ندنس افلخ یلق ناود ۰
 ۰ ردراو یرعش ناود یدلیا تافو هد ۱۳۲۲۷ یدلوا 3 هتسهکت نامش یبا

 . اطلس هدنهف دادب نکیآ نداما هداروا ردماربا ( اشا راقفلاوذ )

 1 ٩۶۰ لقللاب هلع تلود تمدخ هلتدوبع ضرع هنسرلترضح لوا ناخنایلس

 1 ۰ یدا نداقدصا ردشلیا تافو ًادهش هده رارب هلا رانا هد

 ۰ یدلربویسها یکبرلکب قرهنلوب هدرلهمشط ( یلد « اشا راقفلاوذ )

  یدلیا بیدأت یثواچ یلصم یتش یلاع مااب بولوا یسبلاو هبنوق هد ۹
 1 یاو توف هدعب بونلوا لزع هد ۱۰۲۰ قرهلوا یسلاورکبراید هد 4
 . ردشلوا کب لیا جا هد ۱۰۱۷ ( كبد ) یودخ

 ۳ هد ۱۰۰ یدا ریپرب ندنساما هتسوب ) هدا یکی ولتا ۰ اش راقفلاوذ

 ۱ ۰ ردرلاشاب یلع یدضحو دم یمودع یدلو| توف
 ۲ هدنسهرصاحناورهد ۱۰26 ردبسادختک امابیضتم ( اشابراقفلاوذ )

 ۰ یداوا توف هد ۱۰۵۳ بولوایسکیراکب سبربقءرکمدقص هد ۱۰6۹ ید و
 ۱ [ ید وات توفعد ۱۰۵۸ ردیردا ORES ردص ی وذ)

 3 ی توف اپا

 3 هطوا صاخ هد ۱۰۹۸ یشاب رادهنزخ هد ۱۰۹۲ ( 2 راقفلاوذ )

۷ 
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 هد ۱ وشلوا یاغلافهد ۱۰۷۳۹ هکر د ( یارکتلود ) هدیلعوآ كىا بولوآ

 ردشلیا تاوو "الوژعم بولیدا لزع ٠

 نیدلارو رد,دالوادشرا كنارک میلسیجاح ( یا ۰ ناخیارکكود )

 یرد هدناضهر ۱۱۱۰ یدنلوا لع هد ۱۱۰۳ بولوا یاغلاق ۱۰۹۶ و

 انا هدنناضهر ۱۳۰ یدلدا لزع .دننابش ۱۱۱2 بولوا یناخ عرق هننرب

 هدنلاوش ۱۱۳۷ و نک اسهدهزب رقرهنل وال عهدنرفص ۱۲۵ بولوایناخ عرف

 ۰ چ ویک هدنیتعفد ییدم یدا بوضعو روسح یداوا توف

 یدلوا توف هد ٥ تولوا نیدلارون هد ۰ ( یارک ردام ) یمودخ ,.

 توفهللالاصفناءرکصبولوا نیدلارون هد ۱۱:۳ یخد د (یارگجاح ) یرکید
 ۰ یدلوا
 یارک؛ابفص هداز یارکتم الس ( هرق ۰ ثلا ٠ و

 یناخ مرق هدنسهدمقلایذ ۱۱۲۸ یافلاقهد ۱۱۰۳ ردیلغوا یارکلداع یمودخ
 چرا دم ۰ ردشلواتوف هدنلوالاعسرو شلدا لرع هدنرفص ۱۱۲۹ یدلوا

 هد ۱۱۲۸ ( یارکدوصقم ) ییودخم ۰ یدالدتعم ردلاس شمت یرجعو هام
 ۰ ردشلدیا لع هد ۱۱۲۹ بولوا نیدلاروت

 ۳ ۱۱۸۲ رد هداز یارکتمالس ( عبار ۰ ناخ یا رکتود )

 بولوا ناخرارکت هد ۱۱۸۸ یدنلوا لزع هد ۱۱۸۳ قرلوا یلاخ عرق هدنس

 یدتا ندلاروو یافلاق یرلیارک كرابمو زابهش یراردآرب هدهعفد یاره
 تافو هد اروا هد ۱۱۹: یدلوا نک اس هد هو بولوا لزعنم هد ۰
 . یدنلوا نفد هنعماج اشا ساپا هل

 قرهلوافرصنم قینروزیا بولوا ندنسامادووانرا (  اشاب هناوبد )
 . یدلوا توف الوزعمەد ۲

 ( لادلافرح )
 هداروا بودا دلو هد ۱۲۰۹ ردلهسورپ ) یدنفا نبمادخ قاذ (

 ۰ رد رهامیعاشیدلبا تافوهد ۱۲۹۹ بولک هن داعسردهدعب یدلوا یش یولوم

 بولک هلوساتسا هلیا دلوت هدرسکلاب هد ۸۷ ( یلحضوع یاذ )
 صاشیدلبا لاحرا هدسناخ نایلس ناطلسرصع یدلوا یلوتم . فانصا « لامر

 هدیصق زوبنرد بولوا ینلأترب ی كيب کیا هلیما (دوعو دجا )۰ ردرهام
 . یدلیا ملت



 ان و دوم
Pe — 

 4 ) اشا دج ر والد )

 اولریم هد ۷ یالاربم هدنس هدعقلایذد 6۵ ماتماق لوخ دلاب هرکسع

 0 یفاج سی هدنینم 1 لاصفتالادعب و هن راومد 2٩ قرلوا
 . راکدنوادخ هدنمرع ه۸ لاصفالاب هد ۰۷ بواوا یسلاولبا مور هلترازو

 | یودنع یدلوا توف هدعب قرلوا لزمنم هدنناضمر ۱۲۵۸ بولوا یسیلاو
 : ۰ ردکب راتخ

 1 اشا روالد ظفاح ( 1

 هدنناضمر ۲۷۱ مرا با هدعب تولوا یبماقا شاب ناطلس اسا ردشاوط

 ۰ یدلوا توف هدنناخمر ۱۲۷۲ بولوا مرطاج* هلترازو
 ۰ ردندنسارعش یرود لوا ناخ دجا ناطلسردلهرقنا ( یمد )

 نفد هرایخ واق هدشنافو ردناذرب ندشیببا من ۰ ( لیعاسا « یابرود )
 ۰ ردراو یدعسرب یدلدنا

 . پولواندنسهنظم ینامز رلیزاث ناخرواو نامع ناطاس ( ابابواعود )
 ۰ یدا ردیغاطنارآ هنازغ هدنعف هسورب

  ردمودخم كيارک یلکنم نب یارک دارابم (  لوا ۰ ناخیارکتود )
 . ییع یسدلاو ردشلوا توف لوا ءام یتاا ندندج نکیآ هدنشای زوتوایردپ
 ۱ هدنهاج كرلنا هدو هلنمراو هارکتدامس؛یدع زکید هدمبو دمارک دج
 ۱ هدکلرب هدنلزع كيارکتداعس قردلوا یافلاق هدنتوف .یارک یزاغ یدنلوب
 ۰ یارکبحاص کما بصن ناخ هرابلنازق هدننافو كیارک افص یدلک هلوبناتسا
 ۰ یاخ مرق هد ۹۰۸ هلکا روهظ ینوف كيارکبحاص قلاراوا هدهسیدتسیا

 3 شقلا یرع ردنوفدم هدنسهرت هدنارس هاب یدلوا توف هد ۹۸۰ قرهلوا

 73 رایارک حق ۰ یزاغ ۰ مالسا ۰ دم ندنرامودخم ردلاس یمرکی یتدمو ید
 3 ۰ رایدلوا ناخ

 ۴ هدنفلناخ كيارکتالس ردیسداز ردارب یارک كبناج . ( یارکتود )
 ۲ رلنا هلغمراو همارکتمالس هرکصو هارکتف یسهلاو هکنوچ یدلوا یافلاق
  یدلوا توف هدتمدخوبیدالغوا کوا

 ۲ نیدلارونهارکدو شلوبترهشهد یلغوا كيارکعتف ( یارکتلود )
 3 ) یارکعف ( یودعكنوب روند یارکنابوحاکوب ردشل وا مدعنم هدنل زعقرهلوا



 بس ۳۳ بن
 یدلوا توف هد ٩۱۰۶۰ هدنس هناشول وم هسوق تیام یدلا e هلتحاس

 ۰ ردد هولوم یارعش

 ترضح رصعرلپدا فرعم عماحییدنکو یردب ردیلهسورب . (ییاعد )
 ۰ ردیعاش یدلیا لاحرا هدنحاف

 ) اشا روالد )

 دادغب هلترازو هدعبو سیربق هرکص یثاب رکنشاچ هلنأشن ندنوردنا ردناورخ

 ۱ ۰۳ ۰ یسلاو کیر اید اينا ەد ۱۰۳۸ یلیامورهد ۰ ۲۷ رکب رایدهد ۱۰۲یسلاو

 .درادکسا یدلوا توف هدنبحر ۱۰۳۱ بولوا مظعا ردص هدنناضمر

 ۷ ردن وفدم د اکی :

 ( هجوق ۰ اشا روالد )
 هد 2۲ هبئوق هد 4۱ ماش سلبارط هد ۱۰۶۰ پولو| یساغا رلیهاپس ردسکرح

 تدملزعلا دعب قرلوایسلاو صراق هد ۵۱ ناوهدع < یلوطاتاهد ۳ ساوس

 یدلوا توفهدنل والامم ر ۱۰۶۹ قردلاق لوزعمهددم

 ( اشاب روالد 3

 هد ۷ قردلوا ارزو كلس لحاد هد ۵ تالاا ضقم ندنوردنا

 ۰ یدلوا توف
 ةداعسلارادهدنل والایذاج ۱۰۹5 نکیایماغا قرتعیارس (  اغاروالد )

 توف هدعب بودیک ءرصم لزملا دعب هدنرخالا میر ۱۰۹۸ قرهلوا یساغا
 ۰ یدلوا

 ( ید ۰ اشا دوالد )

 هد ۱۰۷۸ بولوا یسیکب راکپ هقر هد ۱۰۷۷ قربلوا ندراکبرلکب ضیفتلاب
 ۰" یدلوا مانک هدعب بوتلو هدننرحهرصب

 ) اشا روالد ) :

 بولوایب قوازوو هرصقردق هنخشرات ۱۰۹۰ ند ۵۹ ردىلءواكىىالا

 روز رهش هد ۱۱۰۱ یدلرو یتا کس كحهرپ هلغاظفاغ نيدو هد 4

 ۰ یدلیاتافو هدرلاروا بولوا یسلاو
 هد ۶ بولوار وشمس شابو ضشم ندنواهنوردنآ ( اغاروالد )

 ۰ یدلوا توف هدعب بولوا ینا روجاربم
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 هتروا نارا هلیسهاب ینالقش هدنرفص ۱۳: یسیجهبساع هیزجو ییجهللاقم
 ردنوفدم هدافو یدلوا توف هدنسیکیا كنلوالا میر ۱۱۳۰ بولوا یسچیا

 یردار ردصلحم یخد ( فاو ) ردراو یرعش ناود بولوا عاش  بتاک

 هد ۱۱۲۷ بولوا ندارعشو ندنسهبنک نولاه ناوبد ( یدنفا ماص یضف )
 ۱ ردنا لاحم را

 رداقلا دبع ندرودصو سردم ردیلهرقنا ( یدنفا دمخ مشلایرد )

 ۱۳۳ یسضاف همرکم د ۱۲۹یسالنمرصمهد ۱۲ ىذڵوا داماد ك یدتفا

 یرکصتضاق یلوط انا هد ۱۳۹ لزعلادسب هد ۱۳4 یسضاقلوماتسا هدتمرع

 هنس قرهلوا یا مور ردص هدالوالاممر ۱2۳ یدلیا لاصشا هد ۱٤۰ قرهلوا

 كنهرخالا یذاج یبا مور ردص انا هدنلوالا یذاج ۱2۷ یدلدلالزع دنس

 دلردالاصفنا هلغلوا هتسخ دنس اید ۱۱2۸ بولوا مالسالا جش هدنحوا

 « قح « فصنم« لضاف «لاع ردنوفدم هدنرانکس یدتا تافو هد ٩

 ردیوسنم اکو ( رلهداز یرد ) ردهدنفاقطصم یمودخم یدنایحاص عبط فطا

 ۰ یدلوا توف هدنسید كنبحر ۶ ( یدنفاندلا روند )ی و دم رکید

 ۰ ردندنسارعش یرصع ثلا" ناخقطصم ناطلس (  یدنفا یرد )

 ردیمودخم اغا ینطصم یشاب شاقن یلوبق یرکا ( یدنفا دمحم یرد )
 یرادهسک نواه ناود هدعب یت اکدملاکم هد ۳ توری هنلق نآود هد ۵

 هداس و ثاا صخ هد ۱۲۰ ۵ یجوتکم ًارخۇمو ینا ةرک دن هدنناضمر ۷

 یعرکی كنمرع ۲۰۹ ینسارتفد هرکصو لواما نزور هدنرخالامید یسیجهلطاقم

 توف اح هدنحوانوا كنسهرخالایذاجهنسوا قرهلوا باتکلا سیر هدنحوا
 لعوا یدراو شقا یس یدا نک اس ۴ مقتسم ؛ نیقتم هدهبنآود روما یدلوا

 تافوهدنشبنوا كنبحر ۱۲۱۷ بولوا ندناکحاوخ ( یدنفا مهاربا سینا )

 ِ یدلدیا نفد هناي هلا

 یودخ یدنفابیط نددنیسردم ردیلشعت ( یدنفا ناملس یرد )

 یدربکهنرالق یبوتکم ترادصهرکصو هناخشوط یدلیا دلوت هد ۱۲۳۰ بولوا
 قرهلوا هربظن هب یهو ةفح یدش هب یزاع ناخ دحل ادع ناطلس رحاوا

 ۰ ردیاش ردراو نیلأتر هدنسا ( زر رهک )

 مش Erge ۳5 3۳7 هدنهو مت بولوا یلدئوق ردیلادع ایو دیحلادبع یم ا ( یتشد )

 نی

 نیت

 چا
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— ۳۳۷ — 
 هد ۲۵۶ یستفم رکب رادو سردم ( یدنفا دم شیورد دسلا )

 ۰ یدا ماع « لضاف یدلوا توف یرعوطهلاس ۱۳۹۵ قردلوا یسالنمهرود
 (هدازهرک دن )ردمودع كد ینطصمیلکسوارت ( اشا دت شیورد )

 یب راکب یلیآ مور هدعب بولوا اضعا هتلود یاروش هد ۲۸۵ رد ریهشهد

 ناطلس یدلیا تافو ینوک یجنچ وا كنرفص ۱۳۹۵ یدلروس ناسحا یاب
 ۰ یدلدا نفد هدجا

 اولریمو یالاربم بولوا یلتهناّهدنهم . ( یجایکء اهاید۶شیورد )
 دودح هلغلاضعاالاو سلخ هدنرفص ۲۷۰ قرلوا قیرف هدنس هجا یذ ۶
 یمرکیكنمرح ۷۷ یربفس غروبسرتپ هدنرخالا عسر ۷۱ یدلردنوک هیناربا
 یذاج ۸۶ یراشتسم فراعم هدنل والا عیر ۸ یو فراعم دن ست

 یاروش هدنزوقط كنمر ۸0 یرظان دهرکسع بتاکم هدنرب نواكنسهرخالا

 كنلاوش ۸۸ یسلاو بلح هللرازو هدنسنلا كنلاوش ۸٩ یساضعا تلود

 یسلحم تاحالصا هدنید كنلوالا عبر ۸٩ یرظان فراعم هدنحوا یرکپ

 هدشناضمر ٩۱ لزعلادعب یسیلاوهرقناینوک یجنزکسیمرکی كنبحر ٩۰ یساضعا
 یدلواتوف اف ءدنر نوا كنمر ۱۳ ۹۹یدلوارومأمهننویسیموق دودحد مدحت

 یدا انشا هوتفو رهام هدتمکحإع ردشتا تمدح هنسشبقرق ردجوا شقلا یس
 هدیحاف رصع بولوا ندنهج بارا ردیلهسور ( یلچ یرد )

 ردیعاش یدلوا توف هدندهع رخاوا بولک هن داعسرد:

 یدبا یرصاعمو بحاصم یلح قحسا ردلبوکسا ( يلحیرد )
 ۰ ردیعاشیدلیالاح را ءرکصند 5

 هد ٩٩۰ يدمودخ یدنفا نسح یرحم (یدنفا قالار دع یرد )
 هدهال ۀنسلا یدلوا توف هدنناضمر ۱۰۲۶ بولوا سردم یدلیا دلوت

 ۰ ید فراعم لهاو ااش

 یدبا سردم ردیمودخ نیدلا ثابع ىلع لبلوت ( یدنفادج يرد )ا
 ۰ رد اش یدلوا توف هدیدرد نوا كنبرخالامسر 5 ۹۸

 نواه ناود ضیفتاب ندمالقا ردیلناو (  یدنفا دجا یرد )
 یراوسهرکصو یتاک هاپس هد ۱۲۷ یسحهساحم یلوطانا هد ۱۲۵ یسهجا وقت ۱

۳۳ 



 ین

 شیورد ) یلهبلفر یدلریو قیلشاب یجوبق هدندو هکب نیسح یعودخم یدبا
 ناربم ريم قرهنلوا مادتسا هدنس درام هیسور هکردراو یخد ( اشاب د

 یثان ندتساطب .دنلاوش بولیدا رومأم هنفظفاحم ناقلاب هد ۱۳۵۰ و شلوا

 ۰ یدلوا توفءهدهبلفهدعب بولیدنا لزع
 قرلوا ندناکحاوخ ردسودخمیدنفا نامعیلهروم ( یدنفاشیورد )

 هدازاطع ) هدرم یدلوا توف هرکص ندنلاس ۱۲2٩ بولوا لئاآ هبصانمضمب

 یدشلوا یسحهبسام ندعم قردلوا ندناکحاوخ بولوا ( یدنفا شیورد

 ۰ یدلواتوف هرکص ندنلاس ۱۲۵۲ بولوا یناجرت نیمرح هد ۲
 یوهروم ردیمودخم اغا متسر یللوبانا هروم ( ا٤ا دمج شیورد )

 یفرصتم یرسکیلاب بولوا ناریمریم هدهاسواو رادرهم داش دجا شابلاص

 قردلوا مظعاردص هدنر یمرکی كنبرفص ۲۳۳ یسیلاولوطانا هلترازو هرکصو
 هروک دمةنسو مح ریما هللا کلبلاو سدقو ماش هدنربنوا كنلوالاممر ۵

-:7۳ 

 .بولیدبا لزعهدنحوا یه اید ۲4۰ بولوا یسیلاو یلوطانا ًبناهدنبحر

 . هدنچوا نوا كنمرحم ۱۲۵۳ یدلربو شام شورغ زو.ثب كم کیا قرق
 . فعض لصاو هشت یس یدلوا توف هدعوش هدنبجر بولوا مرط اش

 ېجوپق یودح ردراو یسهعشچر هدنداعسردو ییاربخ هدهسورب یدنا دوحو

 هدازهش بودا تافو ینوک ی کیا نوا كننابعش ۱۲۰۵ ( كب نطلرع ) یشاب
 هد ۱۲:۱ ندنبلص كنون هکرد ( كب دج ) هدمودخ رب یدلدا نفد هنعماج

 قرهلوا انا هیسرافو رع ( كددجم سرو ) عاش ینوردنا ندا دلوت

 ۰ ردشطلا تافو هدیناخ زب زعلادبع ناطلس رصع

 ضفتلاب ردیمودخم اشا هّللادج ( هداز راوسهش » كدخشیورد )

 یدلدا لزع هدنرخالایذاج 4۰ قرلوا یشاب یحناتسب هد ۲۳۹ و روشیلس
 هدنس هجا یذ :۱ لوا روخاربم هدلاوش یسادغتک راحوق ءدنلاوش ۱

 یلم یوئرط هد 4۸ ینیما نواه ءرص هد ۱۳:۵ قردلوا یثاب ئوق

 ییالع یدلدبا نفد هباشا ینطصم هحوق بولوا توف هد ۱۲۰۶ قردلوا
 یدلیا تافو هدنمرم ۱۳۲۵ ید ( كب دج شیورد ) ندندافحا اشا رکپ

  (اشیورد ( یساقدنص کرک هعتهاهدر ردنوفدم هدنغل ران 4ا هديا رسقآ

 ۰ یدلوا توف هدنسهحلا|یذ ۱۲۹۶ هکردراو
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 نارك ادم یداوا یباقمعاق یلاو تلح ةرازولا مم هد ۲۱۳ شعم هد ۰

 یسهرق"هد ۲۲۱ یدلاق هداروا تدم لل بولوا یسلاودنمزا هزکصوشعم

 قرهلوا یسلاو کوا ناطاسو یو »۷ رایت رب الو هل زدا هد ۳

 - یدلوا توف هدعب

 هدننابعش ۱۱۹۳ ضیقتاب ندنوناه:نوردنا . .( یدنفا د شیورد )

 هدمپیسالثم زادکسا هدنسهسایذ ۲۰۲ یناطلس لوا ماما هد ۱۹۵ ین ماما
 یرکسهضاق یوطانا هد ۲۱۷, یبا یلوطانا: هد ۲۱ع لوبناتسا هد ۲۱۰ هکم

 كنلوالا یذاج هنسوا یدلوا لیامور ردص هد ۲۲۳ یساب لبامور هد ۸

 . یدشاوا لزع ید. ندجل رکسعیضاق هدنمرم ۲۲ ندتماما هدنسیدب یعرکی

 هدنهاکرد یدنفا یح ءدشاطکب یدلوا توف هدنحوا كنلوالایذاجج ۱

 تاضخ رب بولوا شنم هنایماع یدند ( ماما رشیآ ) «لغلوا روانش ردنوفدم
 ۰ یدلک د كلام هدیعس

 یمالنم ریمزا هد ۲۲۹ سردم (  هداز كع رک كيددعساشیورد
 ۱۳۰۹ “کیان رام ( كر دهسد جالا ( یودع یدلواتوف هدعب قرهلوا

 ۰ یدلوا توف هدنسهدعقلایذ

 هلقلناربم ربم هد ۲۲۱ بواوا ندنهوخو ناو. ( اشا دم شیورد )
 تدوع هاو هنب هدهسدنا وا لمل دنب رهش رق هد ۲۳: قردلوا یظفاح ناو

 . یدازسقالخاو نستیلها یدلوا توف هد ۱۲۳۵ بودا
 نیمرح؛سردم : _ ( هدازیطخ هباذعرون,یدنفا نماد شیورددسلا )

 یسالنم هرون» هنندم .هد ۱۲۳۹ یتهناب هنردا هدعب یهالنم رادکسا ۰ یشتفم

 ۰ یدلباتافو هدارواتولوا ۱

 یدلریو .كاهجاوخ ضیفتاب , ندلق . ( شکناک + یدنفا شیورد )۰
 یدلواتوف هدب قردلوا یرظان یکرسهد ۱۲۳۳۹ یسحهعطاقم ناصاخ هد ۸

 یحوبق ردمودخ اغا نطصم هدازکنش یلهیلف ( اشابنطصم شیورد ۰
 هدنرخالا عمر ۲۳۲ ناریم ریم هد ۲۳۱۰ یلففایحم هعلق هطا ءد ۱۲۳۶ یئاب

 رومآه هشرح:قالفا هد ۲۳٩ بولوا یسلاو ندو هد ۲۳۶ هتسو هللرازو

 نمرح ًاقااو ,یرکینءرسو یسیلاو ءروم هدندرد نوا: كنبحر ۲۲۹ يبلوا
 رب دم* دعتیم یدلوا توف اتامتمولزع مدنرحالاعسر ۱۲:۰ قرهلوا قرصتم



 بس سس

 ۳ رد یم ملل دبع ند رلهدا ز هللا ضلف e شیو نورددسلا )

 2 ۳ وا كاش ۰۳: یردلوا یتتسضاقل 9 | هتلی ۳ كشاضمر

 رد مو فارنشالابقن انام هدنسیکیایرکب كنلوالایذاج ۲۰۲ تولیذنا لزع

 ۱۳۹ نکس دراو هدنسیدط یمرکی كنلوالایذاج ۱۲۰۶ تولوا لنا مور

 )شرت 1 ًالغوممداوبرماخ یسهحوز یدا حول هداس زدنوفذدم

 ۰ ردعاخ

 ا نورا : روند هداز ینفآ شیورد  (یدتفا شیورد ) "

 ترضحلئاواو یرایربش رادناکر هرکص یساعادننلد هد ۰ بولوا ضفم

 ۳ ٠ یدایا لاخترا قردلوا غارح هدیناخ ملس

 و اعد لروح یسهفلخ قحلعاعسایلهسور . ( یدنفادشیورد )

 E یدآ ندنادنهشنادیحماشم یرصعو ندنسافلخ یدنفاوترب

 اودع یفاظو یدنازکس سم یس یداواتوفدنزکسنواتتنامش ۹
 8 1 39 كرت هه یدنفا ( نیدلا بارش ) لا مود یتعشم ميقتلاب هدننی

 رد 2 لرادرهم یدننادخو رع ( هدا زفطاع ۰ یدنفادخ شیورد (

 " ء هد ۲۰۲ قردلوا ندناکحاوخ و یدربکهنلق یدما بویلورلیا ندیلاعبایو
 :داوا توف هدنسید یمرکی كنسهح |یذ ۱۲۱۰ هلبصانم رودو یتاک نابج

 ۳ ۱ ید ( یدنفادجشی ورد ) یسهفللخ رسدساحم شابردنوفدمهدرانکسم

 3 ۰ يلوا توف مدنرب یرکی كناوالایاجت
 را هد ۱۳۳ بولوا ینکی اشا نجرلا دبع (اها دع شوزک)

 1 3 . . . ,« یدلوا توف لاصفنال دعب بولوا یلفاناو یاریمریم
 ست

 ۱۲۲۳ و ناربمرب» ندنش رادرهم اشاب رکی )اشا دم شیورد )

 ٠ هدب قرهلوا قرصتم یرهش ریق هلیس هاب یا مور هد ۶ و رهشیکسا

 9 ۰ یدلوا توف
 ید داماد یدنفا قداص اطا سر ( هدازربکر ۰ ۰.یدننادج ,شیورد )

 1 3 E ۰ یدلوا توف هدنرفص ۸ یدا ندناضق تولوا

 | و هد ۱۲۰۹ قر صخر هشیکسا هلقلناریمریم ( اش نسحشیورد )
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 ] و ۱۱۹۷ قردلوا ندناکحاوخ ( یدنفا ایعندج جالا شیورد ۷۳

 یدالبا تافو هشعر تولوا یتاک هایس دعف د کیا هد ۰

 . راشواچ هاش ندنهلرادرهم اشا ىلع تزع ( یدنفادحم شیورد)

  ۱یتاک  ۹٦بولوا ییا هل هدشل والاعسر 1۸ ی هما زور كحوكهدنلاوش

  ۱یراوسهدنلاوش ۷۵ یسیح هبساحمهب زح هد اوش ۱ یدتاتدوعهدنسهعط | یذ

 یانثا قرهلوا یریفس هیسور هد ۱۱۷۸ یتاک هاپس هدنلاوش ۷۷ یسیج هعطاقم _

 دمس ندلاحر یعودخح یدبا اذشا ههیساس روما یدلوا توف هدردنب هدندوع
 ۰ ردرایدنفا رهاطو نمار دم ق

 دلوت هد 2۸اب ۱۱:۲ ندنلصاغا یردق یعقلعا ( اشابد شیورد ) |

 دیعسو یلعو ئا هدنراترادص هرکصو یغاع رادرهم هب یدنفا تج# یدلبا
 .یذاج ۱۱۸۰ یداوا ندناکحاوخ هلیغلراد هک رادرتفد هدعب رادتاود هرلاشاب |

 لواقش هدنسید كنهدعقلایذ یدلدا هوالع یلیحهرک دن هملام هدنرخالا

 ریعرکب هدهسبدشاوا لزع هدنتدوع نوباه یودرا هد ۸۸ بولوا یرادرتفد

 هدنحواكنرفص ۸٩ راد رتفد بنات هدنرب یعرکی كناضمر یی هرکص نوک

 بولوا مظعا ردص ترازو بتراب هدنزکس كاوالا یذاج یمادضنک ۽ ترادص

 هیناح هدنسیکیا كنمرع ۱۱۹۱ لزعلادعب هدنشبیرکی كنس هدعقلایذ ۰۰
 قرنلهتسخو شمشچ هزقاسیشان نداوهتفلام هدنتع زعیانا یدلربو یعایحس"

 ۰ ردشلدا نفد هنععاجاشاب مهاربا هدزفاس بودناتافو هدنسپدب درحالاعسر ح

 تاداسلا دس هدرصمو ربجت یس هناحمولوم هسورب ۰ یدشامراو هد یللا یسا

 یحوصت هدرادکسا اشنا همشح رب هدننرق هلکسا كو هدیواو اتن ینعماحو دیر
 . ردشمقارب هریخ رانا راسو شما ریعت یتسهکت هدازک

 هد ۱۱۹۹ بولوا یتاک شاب ماسقو سردم ( یدنفادخ شیورد ])

 ۰ یدلدنا نفد باشا دارم لا تافو

 یرد ۰ ردمودخم اشاب قداص نام جاخلاریما ( اشا دمحم شیورد)
 یاس هدکسن هدنازع كناو شلوا یتوبشاب هدرح بولوا ناریم ریم هدشنامز

 قرصتم ماش سلبارطو یغوبشاپ هدرج رارکت هدنلوالا یذاج ۱۱۹۷ ردشلرپ 1

 ليا جا هدنرخالا عبر ۱۹۹ یسیلاو ماش هلترازو هدنرورم هام چقریو شم وا |

 بودک هماش لزلادعب قردلوا یلاو هدکینو یسهرق هدنلاوش ۱۲۰۱ و
 ۰ یدبا میلس ۰ ملح یدلوا تر



 تم ۳۳۲ —
 هدنبحر ۱۱5 نکیا نک اس هداروا * ردیلوکد نیا ( اشا شیورد )

 بصانم رود هلقلناربم ريم درهلیدا لزع هدنابعش بولیرو یاس هسورب
 یظفاحم هسورب هعفد هد ۱۱۳۱ یظفاحم رد هلعاصس هد رصق هد ۲۷ بودا

 زن ۰ یدلوا توف هداروا بولوا

 کت لقروق هدک ریز بولوا قولخ ردرابا ( یدنفا شیورد )

 ۱۰ ردروهشم یانهلایدلوا توف هدنمرم ۱۱:۸ نکیآ یظعاو هبناملسو یش

 هلشاف رصتم دسزا هد ۱۱۳۲ یساغا لونناتسا ( اغا د شیورد )

 ربرح هروم هلقلشاب حوق ناک انار ۱۱۲۷ هدهسیدلوا اشاپ شیورد

 عیطقت هدنناضمر ۱۱۳۸ بولوارومأم هلکالع ريم هدناربا هجرلهنسو یروهأم
 بولوا یساغا رایهابس نکیا هداروا هد ۱۱4۰ بودک هناورش نوجا دودح

 هدنرخالاعمر ۱۱6۳ یثاب شواچ هد 14 هللا رود ینامدح یکوت هنب هدعب

 ۰ یدلوا توف هدعب قرەلوا رادناععم هتسیعلا نارا بودا لاصفا

 . یفاق نالواتوف هد ۳ ( هداز ج ولفم ۰ یدنفا نطصم شیورد )

 یوا توف هد ۰ نکیا یوزعم نیع ةحولرس ۰ ردسودحیدنفادجا

 3 ۰ یدلدیا نفد هب وبا

 | انسا دلو توف هد ۱۱۵۷ ردیلعاط روفکت ( هدد دجا شیورد )

 3 ۰ ردهزیهدهسیاراو یرعش هدناسلره هلفوقو هن هسینحا

 ۱ دوخناطلس یدلوایمالنم هطاغو سردم (  یدنفاغطصم شیورد ۱

 1 ۰ رددنفا تدوحلیلخ یلعوا یدلوا توفهدنرصع لوا ناخ

 ۱ e تاوان رپشرادناکر ضفتلاب ندوردنا ) اعاد شیورد (

 (  كدینطضم) نداعز هداز راداکر یمودع یدلوا توف هدبنخ ناثع ناطاس
 . هدرادکساهلاتافو هد ۱۲۳۲ ینطصمن (كیدشیورد) یدفحو هد ۷

 ۱ . رایدادا نفدهنای كبىلع قالوقءهرق نالوا توف هد ۳
 ا : ندیلاوم یج هرف یرد ( هدازیلحهرق ۰ یدنفا نطص» شیورد )

  یسالنمهسورب ۰ بلح «سردمقرهلوادامادههیدنفا دجا یدابآزاقیس ودنکی دا

e 

 ۱ ۰ رد عاش ردنوفدم هد دراهبرت هدب وبا ىدلواتوفهدنلوالاعہر ۱ ۱۷ بولوا

 . دیشردجا ) یمودت یدایاعضو یوم یماج سنو غابد مناخهیفص یسهجوز
 ۰ یالوا نفد هاب یدحهلتوف ین وک یھ کیا یمرکی كنبحر ۱۲۵۷ ( یدنفا



3 

ANE 
 ردیعاشیدلواتوفهد ۱۰۰۰ یدتالوبق هدهنیدتسیا كمروك ینسودنک اغا

 هدازناطلس بولوا تقوم مدق میلس ناطاس (  یدنفابلاط شبورد )
 . یدلواتف ءرکصندنلاس ۱۰۵6 قرهلوا یثاب میشم هلفلوا بوسنم داشاندجم

 رادیلسو دجا كحوکو دج یصیینابط ردسکرح (اشا:ذشیورد )
 هدنعف دادنبو رکب راید هد ۸و ماش هلرازوهد اد ؛هرلاشاب قطصم

 لوطا هد ۵۵ باح هد ٤ لضوم هد ۵۳ و ی زاید مات هد 9۲ داده

 ینانج ٩۳ یسیلاو ییوطانا الا هد ٩۱ هزتسلس هد ۵4 هتسو هد ۸

 هدنسه اید 6 یدل وا یظعاردص هدن رخالامسر ٩۳ ای ردنادو ق هدنسهرخالا

 اشا ىلع قیتع یدلوا توف هدنلوالا سر ۵ بونلوا لزع هلغلوا ج ولفم

  :یدیآ زدم « مقعد قلافهنارقا زدنوفدم هدنفل راح

 هددناضمر ۱۰۹۳ ردیلغوا كکب داود لرهشقا  (اشادعشیورد )

 . ۰ یدلوا توف هدراهنشو بولوا یسکبرلکیهبنوق
 ن دجا ندسدافحا یدنفا نیدلا كاعس ) هدازدخاوح « لعشزورد (

 هدنیحر ۱۰۹۷ انومطم نکیا ندننیسردم ردییوتخع ئدننفا زیزعلا دیع
 ۱۳۳ یدلوا توف

 دفوصو سردم رادنلی دنتش وک ( هداز اقس . یدنفا یمهف شیورد )

 ۰ یدلوا توف هد ۱۰۷۸ یداوآ یاب

 سددم ردیمودنم یدننا دج جش ( هدازردلاب یدنفا دم شیورد )

 لادا یدلوا توف هدهسور هد ۱۰۷۹ "الوزعم بولوا یسالنم ماشسلبارطو "
 ۰ ردنوفدم هدنعماح دج

 ۰,ردندهولوم یارعش یدلیا تافو هد ۱۰۸۰ . ( لایمدجاشیورد )
 هداز ,یرپ ردددالوا هرس سدق االوم ترضح ( یلحشیورد )

 تافوهد ۱۰۸۳ هدننحرازا یلویخا یدلیا تحابس هدننامز یلح نسح ریپ

 ۰ ید عا یدلیا

 هد ۱۰۸۶ بواوآ یدرک اش یدنفا دلاخ طاطخ ( یدنفالعشیورد )

 ss رب ردنوفدم هدوهش وط یدل وا توف

 ۰ ردشلیا اش

 یدلوامانک و لو زعم هد ۱۰۹۹ بول وایسادنت ی سلاو ماش (اغادجشیو رد)

 زایب



 ۱ ب
 ی رد ردیم ون یدنفا هللا عنص مالسالا جش ( یدنفادشیورد )

 یودپ یداواتون ات هد رخالاعسر ۱۰۳۲ هددسیدلوا سردم ءدننافو

 3 r ن ۰ یا :هدنشاب کیا | یمرکی یدلسا نفد هناي

 3 ۹ یوم یمع رابلا دع ( یدنفادخشیورد )

 ۰ بولوآیسیضاق لوبناتسا هدننابمش.۱۰۲۱:یبیلوا یمالنمرصم ۰ هکم سدق +
 - ردندالع ریهاشم یدلواتوف هد ۱۰۲۳ یالوا دعاقت» هدنرخالایذاجج ۲

 . ردرا و یجرخو لخد دنر جت "یناوح «ماتفمحرش ؛ یحرش هاده ( یاغلات )
 اج ىراقداب هحاتفمو دیبا ردص هلفلوا یداماد كنىدنقا ایرک ذ

 ۳ د4 :ردشليا غارفا هنلاخ باتکر نوذم

 دی عباد ,وازىنار وک الثم . ( را ۰ یدنفاشیورد )

 ۱ بز ۰ :یدلوا توفهد ۱۰۳۱ یدا ظعاو

 ا ) ید ۰ اشا و شیورد (

 3 ا ی ANE وک یار رب و ی ره ۱۰۳۱ یدا یحاغ وط

 | لاحا اکو هنب هلرهلدبا لوع هدهسیدلوا فلخ اغا ماریپ هدقلاغادتدمزا :یداوا
 3 ا ابقاعتم و ترازو هللا یکلیلاو نیدوب هرکص هام کیا یدنلوا

 ۱ 3 7 ۱ ۰ یدلوا"توف هد" ۱:۳۲ بولوا ینیلاو

 ۳ اا u توف هد ۱۰۴۳۲ زدللهنکرا . ( لوقنطصم شيو رد )

 توف ہد ۱۰۳6 ردیلغوا اشاب یکی ینیلاو دادشب "۰( دما شیورد )
 ۳ ۰. ۰ ۰ یدیا شنا جانا یبهیراعهبانارا یتاخا وشراق هنیردپ یدلوا

 ىد را نا ت لید - (!یوتکم مصا ؛ یدنفا شیورد )

 رکی رایدو قور ءرکص هبهاتوک هدنرفص ۱۰۳۰ سردم یدا یسیجنرتکم
 ءدبا قالخالا رک یدلوا توف هدنرخالا غسر ۱۰۵۸ .قدهلوا ینالنم

 وتک ینتارفن همروشوبد بولوا یشاب یجانروط "  (ا شیورد )
 :as ۰ یدلوا ثوف هد ۱۰٤۸ قرەلوا رومأم

 هد ۱۰۵۰ بولوا ندتلود لاجر ( هدازانا رفس ۰ یدنفادشیورد )
 Ee ۰۰ ودنوفدم هدبوا یدلوا توف

 یردپ ردسلغوا كيعزرب لناصببا ( داخ هنس + نایعشیورد )

 ۶ . بس

 . هاب رک زن زا



۳۲۷ — 
 طساوا یدا ندارعشو الع ردیلهنردا ( یدنفا یطصم شیورد )

 . یدلوا توف هد دا رص ناطلس

 ماع یدلوا توف هد ۲ ( هداز یثام ۰ یدففا یرکف شیورد ) ۱

 ۰ یدا یعاشو
 هدنحرات ۱۰۰۰ رددنسارعش یولوم ) هداز یثابایاب ۰ هدد شیورد )

 ۰ یدلیا تافو

 بولوا ندن راشواچ ناویدوندنرادیرع عاج عش ( كب شیورد )
 ۰ یدلوا توف هد ۱۰۰۵قرهلوا یبدفص

 قش هرکصو ینما هناسرت بولوا ندبلام نیرومأم ( یلحشیورد )

 یرصاعم یدلیا تافو هدعب هلا لزع هدنمرخ ۱۰۰۷ یدلوا یرادرتفد ینا

 یرادرتفد ماش هرکصو سیدبق هد ۱۰۰۵ ید ( يلح دم شیورد )

 ` ۰ یدلوا توف قردلوا

 یدا لاشلا مدع شاقن بولوا ندهرصم یارعا ( كب شیورد )
 رلهنسو رایدلیا لاعا ربرسر ها دار ناطلس هلکب مهاربا یخویق راكلق

 ۰ یدلوا توف بولوا ندنلاحر

 هد ۱۰۰6 كرهدا تأشن ندنواه یارس ردلراتسوم ( اشا شیورد )
 یدلدا لزع هد ۱۰۱۰ بولوا یسلاو هنسو هد ۱۰۰۷ یثاب یخیهاش

 ۰ رد یاش یدلوا دنهش هدنرح هدهووا نووق هدنسوشراق دارغلب هد ٧۰۱۲

 یستفم ماش هد ۱۰۱۲ و سردم ( هداز یولاط ۰ یدنفاشیورد )

 یرامشا ییعو بیداو لضاف یدلوا توف هدنلوالا عید ۵ قرهلوا

 ۰ یدبا  بیرقلد
 ۱۰۱: ویشاب یجناتسب هدنوباه یارس ردونسوب . ( اشاد شیورد )

 مظعا ردص هدنمرم ۱۰۱۵ ایرد نادوبق هلترازو یوک یحنزوقط كنناضر

 راکمو دونع ۰ ردنوفدم هدرانکسم هدرادکسا یدلوا توف هدننابعش قردلوا

 0 ۰ یدبا ردتقم ربعو

 هلا انب دجسم رب بولوا ندنرانادوبق هناسرت ( سیر شیورد )
 مواظنم پولوا ) یور شیورد ) هدر یدشوا نقد هاروا هدشافو ۱

 ۰ ردراو یسهمانکنح يف



— ۳۲۸ — 
 سردم ردس هداز هعرک اش ناتس هعاوخ ( یدنفادم شیورد )

 ۰ یدا تربس شیورد یدلیا تافو هد ۲ بولوا

 اک ناود هباشاب مساق هل زوک ر دیلاشاب قشاع ( یلح شیورد )
 رخاوا بودا تازع رابتخا هدعب یدلوا بتاک شاب 4 ینطصم هدازہش هک
 . ردعاش یدلوا توف هدسایلس ناطلس

 هلولب بولوا لوغشم هلتعارز ردلغوا شاقناباب مش ( یلحشیورد )
 رظن هغ دروس فی رشت هراکش هفرطوا یرلترضح نایاب ناطاسید|لئاق هتسهفولع
 یتمارتفد هدعبو سیر هناوید ةبتک هلجردن ۽ یدا رولوارهظم دی یهاشدا تافتلا
 هدنسهطایذ ٩٩ بولوا رادرتفد شاب ًبقاعتمو یرادرتفد یلوطانا ًارخۇمو
 یرادرتفدودراهنهدعب بول والواقشرادرتفد ما هدنرفص ۸ بوللوا لع

 ۰ یدیا مقتسمو هبقف یدلوا توف هدنرخا هنسور قردلوا
 هد ۷۰ ردمودح اشا دج یرب لعوا ناضمر ( كم شیورد )

 . یدلوا توف هرکص هام یتلا تولوا یسیلاو هنطا ًاقلخ هنن رد

 هرلاشاب ىلع نیمسو ینطصم الالو مساق ردلهبئوق ( يلج شیورد )
 یدلوا توف هد ۹۸۰ یدلوا بتاک هدنوناه ناوید هدعب بولوا یتاک ناوید

 ۰ یدلیا انب تسلا ولوم ماش رد ( یشیورد اشا مساق ) ینرهش
 رلکب اسطوءرصب هدنرخاوا یرصع نایلسناطاس ( اشا لعشیورد )

 بولوا یسکب رلکب دادغب هد ۹۸۱ بونلوم ءداروا راهنسلیخ یدلوا یسیکب
 . یدلبا لاحرا هداروا هد ۲

 هد ٩۷۸ ماش هد ۹۷۰ تودا مدق بسک هدقلاضا ( اش شیورد )

 ًاقامتم هللا لع هد ۹۸۵ تولوا یبلاو رکب راید هد ۸۳ و یسیکبرلکببلح

 ۰ ردنوفدم هوا یدلوا توف هد ۱۰۰۱ كیدجیودحم یداوا توف
 باتکلاسیر هد ۹۸۷ بوش ندتاتکر دیلهنتشرب ( یلج شیورد )

 ۰ یدا رادتالاعدع یدلوا توف بولوا لصفنم هدندمزا قرهلوا
 یتیطاطخ ثلا دارم ناطلس رصع ( لغوا یلح ۰ شیورد )

 ۰ یدا ندیریهاشم
 دارم ناطلس طساوا یدنا حایسرب یلرتخهنا ( یلحنسحشیورد )

 ۰ رد عاش یدلوا توف هدئا
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 بس ۳۲۷ —
 لیصح یدلاترهش هلاكلرک ام بولوا ندنرالغوالوق .( یناخد )

 لوا ملس ناطاس + ردشلبا تدوع هدشلاوا یاتد زا ناطلس بول وا ءدناربا

 لاو یا یدلوا رادرتفد هددنهف ك رکی رابد بوا وا یتاک رادیلبس هن رلترضح :

 رل زس رح هدو نکرولک هد ٩۲۷ یدلیاتدوع هلوبناتسا بوی هک اشا دن

 ۰ ردندارعش ریهاشم یدلوا دیهش هدندن

 دو زر هد راع لېج بولوا ندنش رطیلولخ ردیلدابایوب ( یدنفاهدد ) ,

 دهازو لاک دشص ۰ سهم ۰ ثدحم « ظعاو یدایا لاحت را هد ٩۷۱۰ ردشعاب

 ۰ یدا ردا تفاض یابزعو ارقف هلتعارز توی لوبق هفدصو هفظو یدیا

 لئاوا یدا ماما دات رداق هههرشع تئارق ردلشدال .( ٍكح هدد )

 .یدانا لاحرا ا ناطاس

 توف هدر حالا عبر ۱۰۱6 بولوا سرد ردیلدایرفق ) یدنفا هدد )

 * یداریپ رب لعبلاط یداوا
 ۰ یدلوا یعاشلیصح اب نکیایما بول وا ندنفانصا یزرتر دیلقبن زا (یلج ینو رد)
 نایلس ناطلس طساوا ردیلههکیر ادراو ( عارضم) ۰.( یلچ نورد )

 ۰ ردرعاش یدلوا توف هدیناخ
 لزع رپ یعدن یناتملس ناطلس .ږدىلاسونغم ( ىلج یورد )

 ۰ یدار دم < یاشرد وفدم هدهیکترب هداسنغم یدلبا لازا ەد ۷ یدالدیا

 ناطلس یدیایدرک اش كکاچ هنیس ردیلهیکیراداو ( یلح قورد )۰

 ۰ .ردیعاش یدللنا لاحرا هدنطساوا تلا دا

 لاح را هد ۱۲۰۰ یدناندنیسردم ) هدازقاشع ۰ یدنفالع ورد (

 .. ردشلدنا نفد هد وبا یدلیا

 ( زع تا ) بولوا ندشیجلا من ردرع "یزدپ ( اباب ازربم شیورد )
 ۰ ردشلیا لاحرا هد ۸۸ ردشلنا لیوحم هعماح نداسیلک ی عماح

 سردم ردیلح رع نب دج نب نچرلادبغ ن ) یلح دم شبورد )

 ملعاراد ر هدلوماتسا ردیعاش یدلوا توف هد ٩۳۸ بولوآ یسیطاق هفکو

 ۰ یدلیا فقو یناتک زوبشب بواب
 ۹۵ یدا نداما ردیمودخ اشا یاب هدازاشاب يح ) ك.شیورد (

 ۰ یدلوا توف هد ٩۵۷ پواوآکب نیدکس هد



— ۳۲ 
 لها رفن زکسنوا ندارواو.هکنلف ندهسنارف ( كحوک اغادواد )

 ` اشا , مهارا هلغلوا رهام هدننف قلی وط كرەلك هنداعسرد هد ۱۱۲۸ هلتلاتعو

 داتا :هداومناتسا ۍیهبلوطرکص ۰ ردشمتا ادتهاو شل روک یتمدخ هدننرادص
 ناکا هدرادظوا کی هدنشاب:هدازهش, لسن شاب یبهبلبوطا ہد: ۴۶ بوغا
 ۰ یدلوا توف هلل ر وصون: رایدنلوا

 ا یسهلوک كناشاب ناملح-یسلاو ماش ) اشاب :دواد (

 اوا یدیلاوهنسوب هدنرفص 4٩ هرصب و داند راز مت ۱۳۳۱

 6۵ ئىتر لاع باب یار وش هدنس دم ایذ 6۳ لزدلاداعب هدنل والامسر 5۱

 "۲ بولپدا لزعا هدنوخالامسر 01 بولوا:ینیلاو هرقنا هدننهرخالایذاج

 هدنمرم ۱۷و شلدبالزع هدنلوالایذاج 5 قردلوا مرطاریش هدنرخالاعسر
 ردشلیا لاحرا هدهزوتم نده هدنناضمز !هروک/ ده ٌهتس تولوا مرا ام

 یدرتدشت دزک اش ها مولع شیردن یداردتقم دم. لنعاف « لماک ء مع

 یودض کید یک ینیدلوا یثابیجورق هدنراخرات ۲۸۰ ( ك.فسوب ) یودع
 ..یدلرو قلشاب یجویف ەد ۲٤۹ هک نسح

 ۳ وداد مردم : زدی رفناک" ( یدنفا مرکلادسغ دواد ) ۰

 ۰. یدلوا توف« رکاب ندنلاس۱ ۲۹۵ یدلوا

 قرارا | نفیوتکیم هنسوب بوشش ندم. ۰.( یدنفا نطصم رواد )

 ضمب بونلوا ناسحا یهر قلناکجاوخ- هد, ۱۳2۳ بولیروک یدادیتسا
 ۰ :ندشلوا توف هدعبو شلسا .مادکسا هدهریفص بصانم

 ردیمودخم یدنفالماک هللادبع قبسا ۍیاقمگاق هطباض اف . (كبدجعرواد)

 یالاریم عیفرتلابو شلوا طباض هلتأشن. ندناشهدنهم بودا دلوت هد ۱
 هللا تافو هدنلئاوا یسهدعقلایذ ۱۳۰۷ نکیا یساضعا یساحم هناحشوط .بولوا

 "۰ ردشلسا نفد هننرق.یدنفایرکش قتفم ندیلاوم یسنع هددجا هحءرق
 ٩۳۷ یدا یس هعنضرح كنراترضع ناهلس ناطاس " .(نوناخ ماد )

 یدلدا نفد هدودواب هد وبا هدنلاخ را. ۰ ردصلیا؛اشنا عهاجیرت هداشاب دو هد

 دعاک هد ۱ جد یمهباد اد .یمهدازبش ذرات رضحب هملاراشع نایره#

 ردیسهبیماجهجزوسکوا هد (نوناخ هناد) رب. یکی یدلیااشنا غماجرر هداهناځ
 « ردشعای همشجرب هدنراوج یدج-م ینبهیقرع هد ( نوتاخ هباد ) رب رکید ۰



۳ 
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 ردهام ترد هنسرنوآ یتیالو تدم ۰

 ) ریس رب هدب ويا یدلوا توف هد ۲۳ بولوا یساغاوش ( اغادواد

 ۰ ردنوفدم هدنا یدلیا ان -
 تسبات ضیعه ینا ملس ناطلس بولوا کب قادخ ( كب دواد )

 ۰ یدلوا توف ءدلاحوب قرهلوا عبات هدکبدرکرب هدنمان كلف هدنربارب یدلیا
 لئاوا قرهلوا یثاب یحناتسب هدسایلس ناطلس رخاوا ( اغادواد )

 ۰ . یدلوا توف هدییلس ناطلس
 رک هدنسهجحمایذ ۹۹۸ بولوایماغا رادحطس ,یریتکی  (اشایدواد )

 هد ۱۰۰6 ناورش هدنس هدعقلایذ ۱۰۰۳ ناو هدنناعش ۱۰۰۲ یسکیرلکب

 ۰ یدلوا توف هدعب بولوا یسیلاو روز رهش
 ۰ یدلوا توف اتوعطم هد ۱۰۰۷ بولوایثاب یجویق ( اغادواد )

 یدلوا توف هد ۱۰۲۸ بولوا یراص یماح اعا دج ( اغادواد )

 ۰ یدبا رهام هدننف

 بولوا یرایرهش رادقوح هدنوردنا ردیلهنسو ( هرق ۰ اشا دواد )

 ر زو هدنسهتفهو ناریمریم هدنلوالایذاج ۱۰۱۳ یشاب یجوبق شاب هد ۹

 یسیکب رلکب یلبامور قلارارب یدلوا داماد هثلاادع ناطاس بولوا نیشن هبق

 ۱۰۳۱ یدلوا یبیلاو لیا مور هرکص بولوا ایرد نادوق ردقنوک قرقو
 كناوالایبر ۱۳۰۲ بولوا لزرعینوکیبقتلا ییرکی بول وا مظعاردص هدنیجر
 - یدلدما نفد هنعماجاشاب دارم یدلوا توف ینوک یحند

 بولوا یسالنم ماش ردیلغوا دیزباب یلینومطسق ( ولتا ۰ یدنفادواد )

 ینطصم یودع ردنوفدم هد راځ ربما یدلوا توف هد ۱۰۰۶ قرهلاف لوزعه

 نسح یدلوا توف هدننحر ۱۰۹۸ هرکصندقدلوا یمالنم هشدم هکرددنفا

 بولوا یسالنم ماش سلپارط ید یدنفا دجا یودم كنو ردبحاص قلخ

 ردیدنفا میهاربا ولهما لوبناتسا یودخ یداوا توف هدنس دعا یف ۰۵
 ۰ یدلوا توف هدنرفس درک بولوا یبراصح هحالا ( كب دواد )

 یسادنتک رالیک ما هرکص یعالع رکشیب هدنمرع ۲ ) اعادواد (

 ۲۰۹۰ یدلوا یساعا ةداعسلاباب هدنسهدعقلایذ ۷۵ یشاب رادهشزخ هدعب

 . یدلیا تافو هدعب بولوا دعاقتم هدرخ الایذاج



— ۳۲ 

 تكنلوالا عمر 6 بولوا دعاقت هد ٩۰۲ قرهلوا مظعا رزو هد ۸

 یدئاوا نفد هاروا بودا اشنایماح بوسنمهنمان یدلیا تافوینوک یحدرد

 یدنلوا موزتیسهعرک كد زباب ناطاس هناشاب ییطصم یودحم یداردتقمو رب.

 هدر ر هداشا دواد ردیاب یدعم الباب ) غا ندا ( يادا

 . ردنوفده

 هد ۸٩٩ ردندنمادخ ینا ناخدج ناطلس ( یحاشنهرق ۰ اشا دواد )

 رزو هنسوا کبلوبلکو ابردنادوق هد ٩۰۸ یساشا قاس .د ٩۰۳ یحاثن

 نفد هدارواهلوف هدهزونکک هد ٩۱۱ یداوا دعاقتم هدسب بولوا نیشنهقو
 داماد یداپ تراعو عماج یخد هدب وکسا ردراو یماح هدرادکسا یدشاوا

 . ردشنوا یهاشداب

 بحاص یدلوا کی رلکب نکیا یشاب یحاتسوب رددومرا ( اشادواد )

 ۰ یدا حرک ۰ تعاعثو ی

 نادوبق هلعاتس یلوسلک هد ۸۸۸ بولوا نداعا ( ین  اشاپ دواد )

 انا هد ۸٩۷ بولوا کبرلکب تخم هناهرکص یدلدیا لزع هنسوا قردلوا ایرد
 ۰ یدلوا توف هد ٩۱۲ قردلوا نادوىق

 نحع هعفد رشکیاو سردم ردلغوا یدنفالاک ( ءرق ۰ یدنفادواد )

 یدلوا توف هدنرفص ۹4۸ یدلوا دعاقت یرهلوا یتیضاق هسور و یسردم

 لاطمةشاح . فرش دسهیشاح ) یرلفلات ) یدا لداع  یحاص مرکو دوح

 ندنرامودخح رد ( یدنفاد ) ندیلاومیودحكنا (یدنفا طصم) یودحم .

 شلوآ توف هدنرلحم را ٩۷۵ ( یلح یدحاو دحاولادبع ) ( یلح نایلس )

 2 رد عاشر کا

 هدچا لزق هدنقح فوصت بولوا ییولح ردىلىنرده ( یدنفا دواد )

 ۰ یدلوا توف هد ٩۳۳ ردندهنظم ردراو ینهلاسدرت هدنسا ( دحوت نمک )

 یسوق همزایا بولوا ندسلاحر یناخ نایلس رصع ( انادواد یجاح )

 ۰ ردنوفدم هدرلبزع یدلیا انب یییدیه-*
 یسلاو رصم هدنسهدعقلایذ ۹4۶ ردندنرلافاقآ مداخ ( اشا دواد )

 بودی تکرح هللا فاصن اولدعیدتمزهنبودنابرح هللا راولززکتروب یداوا
 ردنوفدم هدهفارق یدلبا تافوهدرصم هدننامش ٩۵ یدنلوا ناسحا ترازو



— ۳۲۱ 
 ناخنامع ناطلس رود تولوا ندناطباط ردن درابهابس ) یلح لبخ (

 ۰ یدلوا توف هدینا

 رایهاپس بوشیتب ندنغاجوا یهاپس ردیل هسور . ( یدنفادجا یلیخ )
 ندتفرعم بابرا ۰ ردشلوا دیهش هد ۱۰۶۰ هدنسه رام دادنب یدلوا یتاک

 ۰ ردراو یرعش ناود یدا تادرب یزو راوک

 دناشاب دجا لضاف هداز یلیریوک ۰ ردیااسیلک قرق (  یدنفا لیخ )
 بولواینافوقوم هد ۱۰۹؟ردشلوایجهرک دن داشا یطصم هرق ینوف زم ەدعب

 هنسوا بولوا لوا هما زور هد ۱۰۹۸ و شلدا لزع هد ۷

 ۰ ردیعاشو بناک یدلدا نفدهنعماحراد رتفد هداروا بودا تافو هد دا رغلب

 ضمب ككرهلک هتداعس رد ةرع#لاب رددناتسغاد ( اشاب یدج لیلخ (

 قوحكن هدنعاظفاح رحلا عوش ۰ هرکصت دقدلوا نآربم ربمو ندقدنلوب هدراشوا

 هنس یللا هلنلوا ندنرابوسنم هدنیشقن تشرط یسودنک ردشنلوب راهنس
 هدنرحالا یذاج ۱۳۱۳ و مطا كيش هلا ترواحم هد همرکم ًةکمردق

 ۰ ردشلبا لاحر| هداروا هدنشاب ید ناسةط
 مهاربا قبسا ردصو یعودخم كناشاب دیشر هلوک ( اشاب لیلخ )

 هکلم ءرکصو شلوا یالاریمو رکسع هدنکلک هلغلوا یدیفح كناشا یلح
 بولوا داماد داشا دشار یجاح قلارا رو شمل تمدخ الب تدمر و

 دن هدنراشرا ۱۲۹۰ تیاهنو شخلو هدسراپ هدنناي اشا لیج یسهنشنا

 هد ۱۳۰۰ وشلواقیرفو اول قرلوا یناباهح روای رسو روا هاقلیالا ربم

 لوا هنس کیا رو شلوا مقم هدنکلتفج هدهمردناب هح رل هنس قرهلوا دعاقتم

 هلا لاحترا شک ناک نوا تاناضمر یل ۱۴۴ غ

 ۰ ید مرکو رداهب قوطن ردشلدا نفد هنای اشا مهاربا یدح هدرادکسا

 ( لادلافرح ) ِ

 هدنعف كنقرش راصح هرق نکیا ندنعاما نسح نوزوا ( كن ازاد (

 ردشلوافرصتمیغایسدن ردا ینعی نمرح ةفاکم هد ۸۷۳ ینبه هنتمدخ نسح
 ۰ یدلیا لاحت را هداروا

 لزعلادعب ردشلوا یسیلاولصوم «ردندنرلکیدارکا ( اژریم یساد )
 ۰ یدلیا تافو هدهمّلام هد ۰

۳۱ 



 هی ۳۲۰ دن

 یسالتمهکم ردبمودیدنفا ینطصمیبناک راشواچ ( یدنفادع یریخ )
 هدمقلایذ ۱۱۸۷ یدلوا یناک راشواچ یردلوا داماد هد یدنفا نیسح قوش

 ۰ ردنوفدم هدرا کسا بولوا توف هدنس

 یلسق ینومطسق یلیوکر ع ہدرهشنارو هدلو ( یدنفادیرخ)
 باستا هلباهدیصقرب دادنتک یلو یدلیا دلوتءد ۱۱٤۷ ندنبلص افایګدیسلا
 دقت هلبادیپ قلعت هاشم هزج دماح هرکص یدلک هلوبناتسا هد ۱۹۸ بودا
 هقىلخ شاب هدنلوالایذاج ۷۹ یدلوا ندناکحاوخ هدنلاوش ۸ بورک هنلق

 E EERE ينک ادفتک نوا یذاج ۸۳ بولوا
 ۹4 بولوایمادم ترادسهد ٩۷ باتکلا سیر هدنسرغ یسطایذ ۵
 هدنس هدعقلا یذو یشاشواج وا ِكنلاوش هنسواو لع هدندرد كنبحر

 E اهتامش سیر اا هدنرخالاممر ۲۰۰ ینما هناسرت
 یقوت ًاقاعتمو یتسا رافد هدنلاوش ها لع. هدنستلا كن رفص ۲۰ بولوا

 توق افورفم مدئدرد كنمرخ ۲۰۶ بولوا تاكلا سش رآثاث هدنرفص ۳

 ینسهناخ هللا دانا ندک ولس بایرا بولوارعاش . باک« رهام ۰ مع یدلوا

 بابراو ردا ته ههسرت یدادعتسابایرا هما لوس فاعسایدایا ارقف ةیکت

 - ىدا رایوس نالي هدزارب 42»>اسح

 هیاشا رع مرک ارادرس بوشس نیک دیهنردا ( یدنفا یرغل )

 تولوایاشیدژوا توف دعب واقرا فد هرتسلس هد ۲۷۰۰ یتاک ناوید

 بولوا ( یدنفا اصیربخ ) یلشایا هدرب ردکتو ( یحرش تکوش ناود )
 هدرلهنسو هدوا بولوا ندناکحاوخ هد ۱۲۱ قرلوا یتاک هضهد ۲۵۹

 ۰ ردعاش یدلوا توف

 هدنلوالا عمر ۲۹6 نکیا ییالاربم یحوط هابس رح (اشاب یربخ )

 یدلبا تافوهددادنب نکیاقیرفهد ۱۳۷ تولوا اوآ ربم

 یوطانا هدننابعش ۲۲۳ بولوا ندنرازبغ هیلام ( یلد یدنفا یربخ )
 تافراصمو تادراو ردق هنح راب +۵ قرهلوا یسح هبساع تادراو

 زی دا

۱ 
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 هدنغلرادرتفد لیامورافلم ردق هنس هدعقلایذ ندنبحر ٩6 وهدنرلکلبحهبساع
 یدلواتوف هرکصندنلاس ۳۴ قرەلوإ یرادرتفد هبوط هد ۱۲۸۸ یدنلوب

 رکید یشادقرا هطوا نکیا یجهبساغ یتح یدیا « دیدح : ردتقم « مقتسم

 رر یقاط یزاب هنشاب هلئدح ثمجهبساحرب



۳۱ 

 ۰ ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هدنسهحایذ ۱۳۶۲ ( اغادجم

 ندیاصم رد مودع یدشا یهو هدا زلءنس ) یدنفا یربح هللا ربخ (

 ۰ ردصاش یدلوا توف هدنسهدمقلایذ ۱۲۰۷ بولوا

 بتکم بولواسردم ردیمودخم یدنفا قلادبع ( یدنفا هّلا ربخ )
 هکم هد ۵٩ یمالنم ربمزا هد ۱۲۹۸ یدلیا لیصح یط قرهوقوا هدببط

 اضعا هفراعم سا بولوا یلوا فنصیلوا الدب ینشرط هدنیحر ٩۵ یاب
 فراعمهد ۷۳یرظا هبموغبناکم هد ۷۰ یساضعا الاو شلع هدنلاوش -۸
 هونق هدشاید ۷۵ لکو زفآ هدنس هدشایذ ۷۶ رام ۶ یاط
 یساضعا الاو سلحهدنرفص ۸۱ یسیرهرلاد یجتلا .دنبحر ۷۸ یرظا هسط

 هدنارهط هدننابمش ۱۲۸۳ بواوا یریفس نارهط هدنحوا یمرکی كننابعش

 ران( ینافیأت ) یا بیبط انشا جرات ۰ نیطف ۰ لقاع یدلوا توف اف
 ۰ ناقهد تب

 ( اغا هللا ريخ )

 ضیفتلاب هدرصم ردبرتهک رداربكناشایماسو یعود یدنفا بیج جش یلهروم

 سیربق هدنلاوش ۷5 بولوا یسهاب یکب رلکب و ناریمریم هدعب یدلوانداما
 ٠ ردشملوإ توف لزعلا دعب هد ۷۸ قرهلوا یفرصتم

 سردم ردیمودع كندنفادحو ( هدازیایرع ۰ یدنفادجهّللا ربخ )
 هد ۱۲۹۹ بولوا یسهاب هکم ضیفتلاب هدعبو یسالنم جز مد ۱۲۷۷ و

 ۰ ردشلدا نفد هنسوق هنا ولوم یدلیالاح را

 ردندافحا یدنفا تع ینطصم ( هداژ یراسب یدنفا دج هّلاریخ )

 دعو شفلوب هدنراتسرومأم هيلدع تولوا ینا لوبناتساو هکم لیصحاپ
 ردشلسا نفد هوق ییربحنز هللا لادثرا هد ۱۲۹۹ نکیا یلوا سیر تیاد

 ۰ سردم ردیم و د كن دنا فراع ) هدازسردم 3 یدتفادجربخ (

 ۰ یدلیا تباتک هدهبط بتکم یدلوا توف هد ۱۳۱۸بولوا یسالنم بلح

 اشا سنو هلفلوا یلاو هدبلح بولوا ندنساما رصم ( یابهریخ )

 هرصم هد ٩۲4 ًافلخ ههلاراشمفامتم ینعفرصم یدایاتعاطا هلسهطساو
 « دتعم  لاص ۰ لداع ردشلبا تافو هدنس هدعقلایذ ٩۲۸ و شل وا لاو

 ۰ ید نیدتم



E 2۲0ج یه  

 یرح « تباث هدنزوس « راسبو تورث یذ یدلدا نفد هندقرم هدنسهلکسا

 ۰ یدبا مدقمو

 سرد رددلعوا ر ندنسپل و هبنشراهح ( یدتفا دم هللاربخ )

 ردنوفدمهدنرا وخ یسهکنالنمدایدلوا توفهدنسدتل| كنعرحم ۱۱۳۳ بولوا

 بولوا یناک راغواچ ردیللوبناتسا ( یدنفا یربخ هللا ربخ )

 a رد عاش یدلوا توف هد ٥

 هد ۱۱۸۴ بوش ندیلاعباب ردیلرهتناربو ( یدنفایریخهتلاریخ )
 ۰ ی قش یرادرتفد هلصاتم رود هدمب یدلوا ندناکحاوخنو یتاک ادّقک
 ۰ ردعاش یدلوا تورج وا یرکی كنلوالاعیر ۱۱۹۷ تولوا

 ت ونل واهس رت ەدنسە راد یدنفا دعس یشانمکح (یدنفادج هّلاربخظفاح )

 حارح هدشلا ناخ ینطصم ناتطلس رصعو شلوا سردم هد ۳

 هدنسهرخالا یذاج 1٩۷ و ندنسابطا نواه یارس هرکص قرهلوا یثاب

 كوالا یذاج ۱۱۹۸ بولوا یسالنم كيئالس ًاقاعتم یدلوا اطا سیر

 یرکسیضاق یلوطانا هد ۲۰5 بولوا یسهان لوبناتسا هد ۲۰۰ هکم هدنشپ

 . لزعلادعب بولوا لیا مور ردص هدنحر ۵ یدلدا لزع هد ۲۰۷ قردلوا

 , هدشرق راذا كخوک تا ییدن ندنسهاخ هدنشب رکی كنناذهر ۰
 . نوا نوا نالو هدنناب بونالخاش یک یینیدتراط ینیکز د یدنفا بوکروا

 0 لوا را بردود ةا یبمدقراو یمامهباط رادقوحب ردق شب
 . رهامهدیط ردشللا تافو هدناضمر مسو شلوا ورخ هدلاح انف هلغغاب هننراق

 وصن هدرادکسا تولوا جواش ینسیدیآ كسم ؛ یحاص رادنن ؛ بج

 بولوا یدنفا یه رک نیما دم ندناکحاوخ یداماد یدلدا نقد و سه
 3 (هَلاءاطعدجم )ندندافحا ردرلیدتفا سابلاو قادیعو تحج! یرلدبفح ندنوب

 3 ۰ ردشلوا یسالتم كيئالس هد ۱۲۷۴ یدنفا

 ۲ ندناکاوخهرکص یدلوا راسبحاص بوش ندلق (  یدنندایخ )
 1 یذاج ۲۳۹ یم هناحرمض هدنس هدعقلایذ ۲۳4 ینیمارهش هد ۲۲۸ بولوا

 | همان زور هد ۲۳۸ ینیما نواه ؛رص هد ۲۳۷ یتانبشواچ هدندرد كنلوالا
 ۱ . لوصوم هتفلادک ناطلس اساو لوزعم قرلو ینمارهش انا هد ۲۶۱ لوا

 غار ) ینوردا یودخم یدلوا توف هدن-هرغ كنبحر ۱۲۶۷ بولوا

ENT. 



۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
1 
۳ 

۳۱۷ — 

 قلارارب یدلیا دلو هد ٩٩۳ یدنیلص قوراف "یوا تاهولادبع نیدلانز

 یدلیا تافو هد ۱۰۸۱ یدک هدهلمر یاقوا رثنکا هدهسیدلیا تماقا هدرصم
 « اظنو هابشا ةیشاح ۰ ینیع زاک حرش « ربولت حرش ( یافیلأت ) ردندالضف
 ۰ رعش ناوید « مظلازوفلا « فاصنالاثاس « تاقیلعت هل وصفلا عماح

 تولوا ندندالوا هداز هداتناترضح ردلهسور ( یدنفا نیدلاریخ )

 ۰ یدلیا تافو هد ۱۱۷۲ یدلوا مش هنسهکت ,داروا
 ريم هد ۲۰۵ ردسودخم كناشا نیسح لاطب ( اشاببغار نیدلاربخ )

 رد عاشیداوا توف الو زعم هد ۱۳۰ یدلوا یف رصتم بحاصراصح هرق هلقلناریم

 اولریم هد ۲:۸ تولوا یسهاوک ادا ورخ ( اغادڅ ندلاربخ )

 هدنابراحم قرهلواقیرف هرکص بولوا سیر ادا هدنلکشت یروش راد قرلوا

 یدلوالزع هدنلاوش ۰۲ بولوا یسلاو نيدو هلترازو هدنرفص "۰۱ بونلوب

 هیطض هدنلاوشو لزع هدنناخمر ۰4 بولا ییلاو مورضرا هدشابعش ۸
 هدنسهدعقلایذ۷۰ هرقناهدلوالایذاج ۷۵ كينالس هدنرخالامسر ۷۱ یریشم
 هدنلاوش ۷۷ یدلدا لزع هدنس هرحالایذاج ۷۰ تولوا یسلاو ساوبس

 كنسهرخالایذاج ۱۲۸۲ یداوالوزعم ءدننابعش۷۹بولوایسیلا و مورضرا بنات
 نسحکسم یسهہ رح تامدخردنوفدم هدیدنفا زکح یدلوا توف هدنزوقط

 دوج ندناریم ريم یودخت یدا لکد هدتبسنوا یس هکلم تا ارجا هدهسیا

 . یدلوا بیط بوئیلاچ هکرداشاب
 هنیزخو ییکو هنزخ بولوا ندنناوغا نواه نیبام (  اغاندلاربخ )

 دن فلات هد ۱۳۷ بواوا یساغا ةداعسااراد هد ۱۲۷۶ هرکصندقدلوا راد

 ندنلاس ۱۲۹۰ هلتمافا هدیدم نینس هداروا بودی ههرونم هندم

 ۰ ندشلنا لازا

 رلهنس ییخرب قرهلوا ندنساما سنوت ردسکرج ( اشا نیدلاریخ )
 هناعسرد ۾ نکیآ مقم هدسنوت لزعاا دعب یدلوا ردم شاب ل یریدم هربش

 یوسموف هلام تاحالصا هلرازو هدندرد كنلاوش ۱۲۹۵ قرهنلوا بلح

 كنناعش ۱۲۹5 یدلوا ظعاردص ینوک یحنربن وا كنس اید تولوا نسو
 تماقا هدنسافتحاس ی ہدەمشچ یروق بودا لاصفنا افعتسالاب یل وکی حزوقط

 ناتسپ دونا نوکی ترا بودا تافو هدنزوقطكنل و الایذاج ۱۳۰۷ یدلیا



۳۱٩ 
 ( هد۹۵۳یدلوا عمه ینطصمهدازمشوسردم ) یدنفا ر ضخ ند لاریخ

 ردراولئاسرو تاقیلعتهلح ضعب بولوا ملس « لماک« لضاف یدلیا تافو ۰

 قرهلوا ۳ هریکناهح هدازشوسردم (یدنفا مزاحندلاریخ) ٩۰۳ هد

 شواچنیدلاریخیدلوا توف ٩٩4 ۰ردراویدج» هدرادکسایدلواتوفهد .
 ) دیرصندهدازبناک ردیزوریس ( یابرضخ ) . ( یدنفارضخ نیدلاریخ

 یدالشاب هداشرا بواب هوازو عماج هدرتسانم قر هوا ٩۷۰ یدلوا توف هد

 یدا رهام هدایژر رببعت رصحم هغعازق هلی رللا یتشیعم هحو ۰ ۱

 ) ردیلغوا یسوا دجا ماما ( یداحا ۰ یدنفارضخ نیدلاریخ ٩۱۰ هد

 یدتک هج بولوا مش هنیرب هفللخ لاج قرملوا یولخ بودا دوت ٩۷ هد

 ا رزوب هه ؟ره تولوا عام اکا یداوا اف ۰
 یدا ا ۰

 ) یدنفالیلخ نیدلاریخت (  دد رصیقوسردم ردندننادناخیرونت هاربا
 یدنا یستفم ٩۸۲ یدلوا توف هد ۰

 ) میلس ناطلسلئاوا بولواکب هیطالم ( كنیدلاربخ تایدهارضروم 
 یدلوا دیهش هدنسه راغ هلرلساربا كناشاب ردنکسا سکر ج هدنکوا ۰

 ) نسح هدننامز ثلاث دارم ناطلس بولوا ندهبنک ( یلحنیدلاربخ ۰

 یدنا روهشم هاطح ۰ 1

 ) نکیآ سردم ردیلهسورب < ( یدنفا دجا یریخ ۰ هفیلخنیدلایخ .
  ۱۰۳۵یدابتاکلزوک عاش ؛ )ع یدلوا توف ا هدنل و الایذاج ۳ 3

 ) ردد یدنفاناّقع ۽ ج ىسەقىلخ نابعش ۶ ج ( یدنفا ندلاربخ ۰ ٠

 یدلوا توف هداروا یدلیاابحا ین رط هبت واح هددسورب ۰

 ( در بولوا سردم ردنلوطانا ( یدننا نی دلاریخ ۱۳۲

 یدا لاص ۰ : لضاف یدلوا توفهد ۱ "الوزعم تواوآیسالنم ِ 1

 ( نیدلاربخ (  ید نالا ییمات یدچس ( نیداق هب هنا ( بولوا لاج

 ید سوب قرملوا نکاس هداروا بولک ن دردشب ( با هشث هشئاع ) هدعب یدای

 نی یجه را ( هدرب یدلاق بوالوا داب هژبمات هلکلیا عصو ربذم و ریمعت ۳

 یدلیا اشناو انن دحر بولوا ۰

  ( TEنب نب لع نیدلارو ندنسالع رصم ردبلهلمر ( یدنفا ندلاربخ



 E PEATE E و تا یا شا

 و

 یدیشملک هبهدج هلبا کاکب قاس ندرصم ( كب هزج نیدااریخ )
  eیدلوا توف هد ۵ تولوا یقرصت«نع هننرب كر نالس ۰

 بولوا ندنسەكبراد راو ( سورابراب ۰ اشا رضخ نیدلاربخ )

 اف هدنهت والدم هد ۸٩٨ بولوا یهاس اغا بوقعپ یردب یدعوط هدوللدم

 هلا جوروا ۰ سابلا یرلردار نیدلاریخ یدنلون هلراترضح دج ناطاس

 هدراپرح وب .ساللا یدلاق هدوللدم قحا یردارب رلیدنل وب ساز .دیرح

 دوقروق هدازبش بولوا صال-خ ءرکص یداوا رسا یسودنک بولوا دیهش
 هلا ج وروا یردارب بودیک هربازح هدعب یدنلو هدنتمدخ نکیآ هد هیلاطلا

 قحا جوروا یراشادنرق هدیرحرب هد ٩۳۲ یدلوا كب جوروا بودا مت

 یسهاپ یب رلکب هدمب یدلیا هحوت هنسودنک كلکپ هل رام" ود دیهش هلکب
 قوحك قرهلوا ابرد نادوبق هد ۱ بولک هد یهاشداب ةبتع کس یدلرو

 یللاقص یزحرق ینعب سوراب راب ییراقحوح رالا وروا یدلوا لئات هنایرفظم
 توف هد ٩۵۳ ردٌشمردشت هرح یاحا قوحر ید راردوقروق هدروسلک

 هنس رت هدشاطکشب ۰ ردکنزاغوب ماج لیثیح یدا هقف ۰ میت ۰ مع یدلوا

 ۰ نسح .دج یرلهودحم ردنوفدم یدافحاو دالوا هدیراوج هن رت یدلدنانفد

 . ردرلاشاب ىلع

 هد ٩:6 نکیا سردم ردیلهرقنا ( كحوک .یدنفارضخ ندلاربخ )

 - ردعاش هددئال هنسلا یدلوا توف

 قربلواییضاق بلج و سردم ردیلهتسوظ .. ( یدقادحواندلاریخ )
 هشحام ضب .e مرک میلس* ملح یدلوا توف هد ٩9۰ و دعاقتم

 ۰ ردراو یناقیلعت

 ( لغوا زق هرق ) ردیلیاطاط هدینومطسق (.  یدنفا رضخ نیدلاربخ )

 یلح ابحر یدلوا و هث رلترضح نایلس ناطاسو سردم یدآ ریش هد
 یدلواتوف هد ٩۰۳ ردسهدیشکرب كنو رلسبک ییلح ناس ۰ یدنفاربما لولعم

 موردوبیدلیاثادحا طابر ییاو بتکمرو دیعسمرب هدلوطانآ ردنوفدمهدن وبا
 سردم هلا دلوت هد ۹46 ( یدنفا دجا ) یودخ یدشا اشناو ید

 ۰ یدلوا توف هدنسهعحایذ ٩۷۰ قرهلوا یسضاق ماش هد ۸



 هد ۳ کز جم

 دابشاب نطصم هحوق بودبا لاحرا الوزعم هدنراخحمرات ۱۰۱۰ ردشاوا
 زی ِ ردشلدنا نفد

 ناق ناخ نافع ناطلس ۰ ردولرادناچ (  لخهرق ۰ اشا ندلاریخ )

 E ناطاس نوکر یدبا ندشادرک اش دوسا نیدلاءالعو ندنسابرقا لابهدا یردب

 هفظو هدانع مایا ییرب ندتنسهلط بواک نت اپ ز كن دل ءالاءی زاغ ناخروا

 ردشلبا مازعا ینو یسهجاوخ هدنراقدروس بلط نوجا افا نسح ییهیعرش
 داروا هدنهف قیئزا ۰ یدا یسیضاق كحهلس هدمناخ ناقعنامز ةياور ىلع

 بصن رکسضاق هدنسولح لوا دارم ناطلس یسالنم هسورب هرکصو یضاق
 یدلوا مظعاردص هلبایقل ( نیدلاریخ ) و یناونع ( اشا ) ہد ۷۷۰ بولیدیا
 یدادبایتفد هده رج ص ص هالا لق هقسزا یشعن بودا تافو هده هد ۷۸۸

 سایلاو ىلع یودح یدا تاذرب ریثک یتاریخ « لماک عروتم ۰ لضاف « ماع

 ردرلاشا

 ۰ ردنوفدم دند ردندشیلاعن (  یشاجم ۰ نیدلاربخ )

 ینومطسق ۰ ردیمودخ افص یباحنب مساق . ( یدنفا لیلخ نیدلاریخ )
 تانوهد ۸۷۹ یدروک سرد نديچ ندلارخفو ورسخ النم بولوا ندنسالع

 ۰ یدلیا
 عمهناخدج ناطلس عافو سردم ردیدرک اش كيرضخ (یدنفانیدلاربخ )

 . یدلیا انب هسردم رب هلبا دج" رب هدننابق نوا یدلیا لاح را هد ۸۸۳ یدلوا
 ۰ رشتا حیشقس هدیصق (دامس تنب) رونید لیارحم جوا هندجس

 ۲ £ یبلوا توف هد ۸۸٩ بولوا یبما ہرا . ( یلح یدلاربخ )
 ۰ یدیا اسیلک یلوا هکیدلیا اشنا ینعماح

 . یهو اشاب نانس یدیا یرامم یناثدیزیاب ناطلس . ( اغا نیدلاریخ )
 ۰ ردراو ی دیه هنمات ردن وفدم هدنحراخ

 1 لیصحلابردرعنیدوخیردب ردیلنومطسق (  یدنفارضخ نیدلاربخ )

 ۳ دیسفتو ظعو ہدرلەمج بولوا یل یادخ یارس هدننامز ناخ دم اب ناطلس
 ۴ هدساعم ؛ تاسدا ۰ ؛ ربسفن یدلوا توف هد ۶6 یدلربت را یبهفظو یدبا ر دنا

 ۲ ارم ) ( قراشلا فک ) ) ینافلأت ) ۰ ردنوفدم هدونا ید ظعاوو ردات

 ٠ راهلاسر ندمالک لاسر ندبط ( ایژرلا



 تب ۳۱۳ --

 هدنلوالاسر ۸٩ لزعلادعب بولوا یسیلاو زا هدنسینلا نوا كنلوالا یذاج

 ثنرفص ٩۰ ساوبس ینوک یجند یبرکیكنلوالایذاج یسیلاو زیزعلاةرومعم
 یرکیكنبحر یراشتسم ترا دصهدننواكنلوالامیب رویرظان ف اقوا هدنشبیرکی
 . كنىرفصیدنلوا لزعهدنشب نوا كنمرع ٩۱ بولوایرظان هبلدع ماکحتاهدنزکس

 یحر ۳ ریمزاهدنسهدعلا ید هللرع هدنناغمر ٩۲ یسللاو هن ردا هەن دد

 هدنمر ۹6 یس ریاوسموق هدقن معاوق هدننابعش هلا لزع هدنسیدب نوا

 نیرومأم باختاو یراشتسم ترادص هدنرب یعرکی كنمرع ٩۵ یسلاو بلح

 لاصفن هدرخالا عمر بولوا یرظان هیادع هدمرح سو یسیر ینویسیموق
 لاحترا هد ۱۳۹۹ بولوا یسلاو هرقنا هدنسهتفه یرظان هبلدع هده ایذو

 یدشمراو هشع یس بواواهحول | نسح هماقلالیوط + یلتفامل  لدتعم یدلیا

 ردکب دلاخ یتاکیسهینس ترافس اموریرکید یدلیا تافو كنایلس یودخع

 ۰ یدلوا توف هد ۱۳۰۳ ( ماخامسا ) یسعرک هدازانآ يلح یسهلیلح
 قلشرف هرهلک هداعسرد بولوا ندارما هدرصم ( شا دشروخ )

 ندو لزعلا دعب هد ۸٩ یسلاو كينالس هد ۸۸ یساضعا یروشراد هلا

 هعفات هدنلوالا یذاج ٩۰ ردشلوااضعا هاروشراد هنن هدنرخالایذاج ینرصتم

 تدم رب لاصفنالا دعب و شلوا یساضعا تاموسر هرکص هامر و یراشتسم

 ۰ یدبا نیکنزردشلوا توف یغوط هنلاس ۱۲۹۹ بوروتوا هدریمزا
 تولوا یسوم یغاق ندجا ندلا سمٹ یمما ( یدنفا یلایخ )

 هد ۸۸۵ كرءدا ې بولوا یسردم قیئژا ردشمروک سرد ندکب رضخ
 هداژ هحاوخ روهشم ردنوفدم هدهسورم یدلیا لاحترا هدنشاب جوا زوتوا

 هکر دشعد مرانابتحار هداز هحاوخ هدننافو هلغلوا ملاعاهد نددنفا ینطصم

 . یقاق یدا لماک یخد هدفوصت رددهاش هنفیدلوا قئاف هلع كنا لضف

 یدا عاش هدهالث ةنسلا ردشمزای یخد هراس لئاسرو هیشاح هیواضس

 . رددنفا ردح یمودخ كلا بولوا یدنفادیردار

 قرهلا ترهش وید ( یمراکب ) ردیلهمکیرادراو ( یلح دج ییابخ )

 یدلیا لاحت را ءدیناخ نایلس ناطلس رود ردشلوا مدن هماشاب مهاربا كنرف ,

 ید( كیرع ) یودنحم یدا نیکنر یربهدیصق بولوا قاف كننامز یارعش

 یراذرتفد بلح تدم هنس یکی ردق هئلاس ۱۰۰۸ ند ۹۸۸ بواوا اش



 - ۳۷۱۳ بس
 یجوبقو یسهدازرداربا ڈا كلام یفرصتم لیدنتسوک ( كىديشروخ )

 r . یدلواتوف هدساخدوخناطاسرحاوا یدءا یاب

 وو ۱۲۷۸ هدزاح بولوا ینالاریم هصاخ ( ك و دشروخ )

 یداوا

 انک ےک ا یک تحت ناچ دا ( یاد کرو
 - یذاج هد ۷٤ و یربدم هیلاع هينا هد ۷۳ و یتواعم تراحم هدنرفص ۴

 لاحنرا هدساخ زیزعلادبع ترضح لئاواو شلوا یلوا فنص ىلوا هدنلوالا
 . ردتلیا

 بولوا ینکی اشا یدج یجشییام شاب ردبجروک ( اشا دیشروخ )
 یدلوا قرصتم هنطاهدنسهحایذ ۷۸ شعرم هدنمرخ ۷۹ قرلوا ناریمریم

 ٩ یدلوا توف أصف هد ۱۳۸۵ قرنلو هدنامدخ ضعب هللا لاصقنا هد .
 ۱۳۰۶ دارهدناكلسم لیدمت هلنأشت ندهرکسع تهح ( كب داوفربشب ) یودخم
 ( اب دشروخ هرق ) هدرب ندنرافرصتم هیکلم ۰ یدلوا توف ارت هد
 یب رلکب قرهنل وب یخ دهدنفاف رصتم نيدو کیو تكاسرق هد ۷۸ دارغلب بولوا

 را یدلیا لاحم را هدمناخ زیزعلادبع ناطلس رخاوا یدتا زارحا یتسها

 ۰ ردرلکب لاجو تعفر یرللغوا یدا ردتقم یو هنروا نوللا

 هدعب بولوا طباض هرکص ردیسلوک ًافالع رادحس ( اشایدم دیشروخ )

 شی هدنناضمرو یبا مور هلیا قلناریم ریم هدنرخالا عسر ۲۱۰ یدلوا اول

 "۸ یظفاحم دارفلب هلیسها کبرلکب ییا مور هدنرخالا میر 1۸ و یفرصتم
 ۷۳ هتسو هدشلوالیذاج هلاحرت هدشاوالامسر ۷۲ هنسو هترازو هدنلاوش

 ۱  لزع هدنس هجا یذ ۷۹ بولوا ی.دلاو ادص هدنلاوش ۷۳ ا مور هدنمرخ

 لصفتم هدنیحر «دهسیدلوا یسلاو هبهاتوک هدنلوالایذاج ۸٩ كرها

 ۰ یدلوا توف هدنلاوش ۱۲۹۳ بولوا میقم هدرپشکی یدلوا
 ردسهلوک اش يح هداز لیلممادبع یللصوم ( اشا دم دیشروخ )

 هدنناخمر ۵ یدک ه ه روس ًارومأمەلا اشاب دأوف بوریک هب هبحراخ "ییوتکم

 هدنرخآ هنسو ادص هلترازو هدنناضمر ۸۰ و یفرصتم سدق هلسها ىلا مور

 هلام هدندرد نوا كنسهحایذ ۸۰ هدنلوصو هتدام-ردو یسلاو مورضرا
 ۸۷ یرظا فاقوا هدنسیدنوا تنه رحم ۸٩ یسلاو هردا هدنامش ۸۲ یرظا

O تا NOT 3 

 ا لا



 بس ۳۱۱ بسم

 هد ۸۰۵ یداربمار ندنساما دیزناب مردلپ ناطلس ) ك هحاوخ (

 ۰ یداوا دیهش هدد رح

 روهشم هدارواهلغلوا تاذر ندهنظم ردىلەسورب ( نووق هحاوخ (

 هنکوا یبارح كریبک م ماج هدهسورب هدشنافو ءاردنا فقو یش یلتیلکو یدلوا
 ۰ ردشملدا نفد

 هداشاب هجاوخ یدلیا لاحرا هد ۸۲۷ یدا هحاوخ ( ك راسوخ )

 ۰ ردشلیا ان دعسرپ
 ةشزغ هد ۱۲۰۱ نقلا ندنوباه نوردنآ "( فا نامل دشروخ )

 . یدلوا توف هدعب هما لاصفنا هد ۱۲۰۳ بولوا یسادْعک نولاه
 قرلوا ندناکحاوخ ضفتلاب ندس ( یدنفا ناهلسدشروخجاطا ) ِ
 همان زور هد ۷ لک و ییهساحم یلوطاا هد ۲۲: یجهبساش شاپ هد ۳

 ردنوفدم هداشا ردح یدلوا توف هدنرب یرکی كنلاوش ۱۲۲۷ پولوا لوا

 ۰ یدا ریپرب كلش
 هرکص بولوا یسهلوک كراناترب ادتا ردحروک ( اشاندجا دیشروخ )

 هد هبو ددنفا دشار باتکلاسیر هدننافو یدنا تخورف هاشاب یرس ملس

 ريم بولو هللا اشاپنسح هدننابراحم رصم یدلیا باستا هیاشاپ نیسح كچوک
 بولوایسیلاورصم هلن رازو هدنسهایذ ۲۱۸ یظفاحم هه ردنکسا هللا قلثاربم
 ۳۱۳۱ روشلیاتدوع هدنلوالایذاجو ششلوا لع ندرصم هدنل والا عير ۳۳۰

 هلمامضنا یبا مورو شی هدنرفص ۲۲۲ یسیلاو هروم هلیمامضنا شین هدشنابمش
 ۲۳۰ قردلوا مظعا ردص هدنرخاوا ینابمش ۲۲۷ و یرکسع سم یتهح هیفوص

 كيئالس هدنرفص ۳۱ و هنسوب هرکص تدمر پولوا لزعنم هدنرخالامسر

 هروم هدشاضمر ۳۵ یسلاو بلخ هدنرخالا عید ۳ یلوطاا هد ۳۲ و

 لیا مور هدنلوالایذاج ۳٩ و رکسع رس هنرزوا اشا یلع لنلد هيت هاکلیلاو

 ندهماپ هداس هد رح الا عر ىدنلواهوالع یدىلاو همای هد ۳۷ بولوا یسلاو

 یجب كنل والاعسر ۱۳۲۳۸ قردلوا ی رکسعرس هروم نداروا هدلاوش هلالزع

 شّقلا یس بولوا نوردفاص ۰ یه ۰ لاص . روسح یدلیا تافو یس دک
 هاغا لاص یسادخنکو هدنکلیلاو ییا مور هانا نسح یراد هخزخ ۰ ید
 ردشلواۍشاب یجوقیخد اغا يح یرادقوچ وبق یدارو لشاب یحوبق هدهروم

r 
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 ٠ ییوطانا لعفلاب .د ۰۵ ll یبا مور ا لوطانآ دعب
 یدلیا تع نع هش رش 3 اقعتسالای ندنتلاک و سرد هد ۱۲۹۹ یدلوا د

 ردشرب دشت هبلط قوحكب بولوا لضاف . هىقف“ ماعردشم تا تافوهد ۰

 بيرق هناةط یبس NE و تزاحا یرادر اش كنرادرک اش

 ۰ ردیسهاب هکم ن الا یدنفا نیدلاریخ یودخ بولوا

 _ بولوا ندنسهبلط كندنفادجا یجروکكوبب ,( یدنفا یرس لیلخ )
 هنردا یدلوا توف هدنلوالا یذاج ۱۳۰۳ یقرهلوا یسالنم تواو سردم

 ( یدنفآ تزع لیلح ( 0 سردم ندراماعسرد ردنوفدم هدنسویق

 . یدلوا توف یلوک یججچ وا یمرکی كنس هدعقلایذ ۱۳۰ ٤ لیلخ نینیسحن
 ) ىدا لالخ ( یستفم لو ندا رابک ید هدایز یاسا هضا رف ۴

FE۰ یدلواتوف هدنشاب نوا زوب هدنل والا یذاج  

 هد ۸ یدلواناریمربم هلبضش هدرشط ردبلکرود ) اشا سیخ (

 هرکصهنس ییارب بولوا یسکبراکب روژرهش هد ۱۱۷ و یفرصتم لیا چا
 ۰ ردشللا لارا هداروا

 دسر هدنوکصاخ بولواندنعابنا یرلترضح قلوبا (  اغانادنخ )
 ۱ ٠ ردشلنا اس

 مدفبسکو شلوا یشاب یجوبق هسرتلاب هدنوباه یارس . ( اغا نادنخ )
 هفولع ندهقرفتم هرهلدما دعاقن هد ٩٩۷ هدلاح یتدلوا یشاب یجوقشاب هلا

 بودیک هعرق هسنشیتفت كرارکصف یناخ مرق هذ EET کس وار

 ناربا هدعب یدلبا افا ینتمدخ یصن .هغلناخ ًاسا كيارکیزاف یشادنرق هللزع

 نادنخ ) لغوا رب ردشلوا دیهش هللعوا کیا هد ۱۰۱۳ بونلو هدننابراحم

 هد ۱۰2۹ وشفلوو هدننابراناربا قرهنلوب هددهرکسعتمدخ یخد ( هدازاغا
 مهاربا ناطلس رود ةدوعلا دعب بولیردنوک هنندزن ینلروطربعا ايناملا

 ۰ ردشلبا لاحم را «دناخ

 قردلوا یسالنم دادغبو سردم لیصختا ردهلوک ( یدنفا نادنخ )

 یدنا رهام ۳ ا ردنوفدم هدوا یدلیا تافو الوزعم هدناعش ۱

 0 ردرایدنفا ) فس و و قابلا دبع ( هدرلن وب ردشغد ) هدازنادنح ) هنیدافحا

 ۱ 1 هد «ردشلوا مشهنسهناحواوم هشوقفل بول و ای ولوم ) هددیدنخ )

 3 ۰ ردندارمش یدل.ا لاح را هداروا



 ت ۳۰ ٩ ت

 ردیمودحم كناشا فیرش كوم ندنسامارصم ( اشاپفبرشللخ )

 هدنل والا عمید ۷۸ یربفس هما هد ۲۷۵ ةدوعلادعب بودا ليس هدا ورو

 هدنرخالا یذاج ۸٩ هلا الاب هرکصو یربفس غروبسرتپ هلبلوا فنص یلوا

 ۸۸ یریفس هنایو ینوک یتا نوا كنلوالا یذاج ۸۷ یراشتسم هیجراخ

 هیحسراخینوک یچهنکیا مرکب كنبحر ۸۹ ر زوی لوکی جن دردی رکی كنلوالا یذاج

 یذاج ٩۳ یدشوا لزع ینوک یحر نوا كنمرم ٩۰ بولوآ یرظات
 یرکی كنلوالایذاج ٩۳ و لزع كربمهدیکب واوا یریقس سراب هدنرخالا
 هلام سلاح ینوک یععتلا یعرکی كنناضمرو یرظا هبادع ینوک ی ج درد

 نوا كنمرع ۱۳۲۹۰ قرهلوا یریفس سراب هدنرفص ٩٤ بولوا یناضعا
 نیناوقو تالماسم رهام هدهحزسنارفو هسابس روما یدلیا تافو هدنزکس

 كوس كناشاب یتطصم لضاف هدنرع رخاوا یدا ددشو فقاو ههینجا

 ۰ یدلیا جاودزا هلغاخ ییزات یسهعرک
 ( هرق ۰ یدنفاللخ جاحملا )

 A۲ ىرکسعماسقەدننابعش ۸۰ دوس شاب هلماود + هناخاوتفسردم ودیلهیساما

 یسدابهکمهد ۸۶ وهنرداو ینیمااوتفهدناوالا میر ۸۳ یسالنمرهشکی هدنناضمر
 یساضعا هیلدع ماکحا سلم لوا زا ندناو یسهاب لوناتسا هدنمرش ۵

 مالسالا جش وکی نشب نوا كنبجر ٩۶ ویسا لیاءور هرکص یلوطانآ هدم
 تافوینوک ی جند یمرکی كنمرع ۱۳۲۹۸ یدلیالاصفنا هدنلوالا میر ٩۰ بولوا

 ید قته ءهیقف لضاف ؛بیرق هناسکسیتسیدنل وا نف هنس د هاب ه رتهدحاف بودبا

 حارجرس هلقلاول رم بولوا ندنراحارج هصاخ ( اشاب لیلخ دیسلا )
 یدنفا يح یدلیا تافو ینوک یمتکیا یمرکی كنرخالا عمر ۱۳۰۰ قردلوا
 ۰ ردنوفدم هدنسهب را

 هرکصبطاغ هدنوباه روضحو سردم ردیلهبلف ( یدنفالیلخ جام ا )
 هدنرالاغشا هلا هضماخ لئاسم هدسرد قافثالاب یرابطاع نوکر یدلوا ررقم

 دبع ناطلس هلکتا توهبمو روع هیلست ینیرالئاس هللاوح یاطعا هنسهلج
 ۱۳۷۹ قرتلاب هدمب رایروس ناسحا تیولوم ةعفد یرلترضح ناخ دیحا
 لیکو سردهد ۸۳ ینیمایوتفهدننابعش ۸۰ بولوا یسالنسهندم هدنلوالا عسر

 یدلوایب ر ماکحباضنا سلحهدنس هدعقلا یذ یسهاب لومناتسا هدننابعش ۶



 | سس

 هدنرثوا كنبحرو یسیر یسلح هناحوط هد ۷۰ یدلوا قیرفو اول بولوآ

 همیمض یاماقمعاق رکسع رس هدهجا یذ بولوا یریشم هناخموط هلترازو
 ندنکلربشم هناح واط هدنرفص ۸۰ یدلوا یرظاب هسرح تامهمو یدلدا

 "ةمیعط یراظن تالاعا هنا وط هدنمرم ۸۳ ویدلوا لزع ندندناسم یربع

 هدنمرخ ۸۳ بونلوا لزع ندقلنادویق هدند هجا یذ یدلوا ایرد نادوبق

 تراحن هدنسهتفهو هعفانهدنرفصهنسوا یدایاافعتسا ندننراظن تالاعا هناحشوط
 نیبعت هن هناحوط هلبناونع یتراظن هسرح تالاعا هدنمرحم ۸۶ بولوا یرظاه

 ۸٩ هدنرورع هتفهرب بولوا یسلاو نوّریرط هدنزوقط نوا كنيحر ۸۸ و
 هناعوط الا" هدنزکس كنناضمر ۸٩ یرظان میانص بتکم هدنلوالا یذاج

 نایمتیج رکلود ًایداقم ینوک یجتلا یرکی كن والامسر ۱۲۹۰ یدلوا یریشم
 یدلوا توف هدناوا بوایقس راود هنرزوا نکیا رردای راد هدنسهناخ

 بتکمو شهشلاچ هننایقرتكنءصاع ةناخحوهردنوفدمهدنسهنابیماجاشاب ىلع مق
 یدنا هشلا یوق روع ؛ قداص ؛ ممقتسه ردشمربتک هدوحو ینتاراقعو هضیف

 خاص یالا بیم یودخم یدا ردیک هدا ردق هننورب نوز ندنامواء یتح
 ردنوفدم هدهلق ید بولوا توف هد ۱۲۸۹ كب لبعاسا ماقمعاق یسیع ردکب
 ۱ ۰ ردرلاشا لاجو نیدلادعس قیرف یرلداماد

 ضفتاب ندلف ردیمودخم اشایدج تزع قبسا ردص (  اش: ییاسلیلخ )
 هلفلفرصتم یزانن هد ۸۱ و یتاک هبساع ساغ يانو یتاک هبلام هد ۷۵

 نیرومأم باتا «دنجر ۸ هللا رود ینیرات رومأم هرمط بولوآ ناریمریم

 توف "الوزعم هدمب قرلوا یفرصتم یسرق هدنناضمرو یر یوسیموق
 ۰ ید ردم ؛ یشنم ردشملوا

 یتاک شابیرافس هردن وا اب اش ندهبحراخ "وتکم ( یدنفا لل (

 "ییوتکم هدنلوالا یذاج ٩۱ برتلو هدنکل هقیلخ رمن هبحراخ هرکصو

 كنبحر ۹4 یربدم قاروا یلاع باب هدنطساوا یرخالا یذاج ٩۳ هبحراخ
 هدنرخالا عبر ییجوتکم فاقوا هدنلوالا عیر ٩۵ یجموتکم انا هدننوا

 ۰ یدلوا توف هدعب قرهلوا یربدم یئاطاس بتکم
 یذاج ۱۲۹۵ قردلوا یسردم هبدیج «ماعسرد ( یدتفا للاخ )

 ۰ ردنوفدم هدنسوبق در زدا یدلوا توف هدیدرد نوا كتسهرحالا
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 یساضعا الاو سلع هدنل والا عید 9۸ لزع «دنحوا نوا كنلوالاممر 93

 برد نادوبق هدنز وقط كنمرع ه٩ یسیر الاو سلم هدنبحر هنسواو
 نوزبرط هدنرفص 1۲ یرظان تراحت اقاعتم لاصفنالاب .هدنناعش ۱ تولزا

 دیلاع سلاح هدنس هرخالا یذاجو لزع «دنلوالا عیر ٩۳ بولوا یسیلاو

 نوا كن رخالا عمر 2 تولوا نادوشف الات هدنستنلا كنناسعشو روتام

 بولوا یسیئرالاو سل "بنا هدنچوا یرکی كنلوالا یذاجو لزع هدنسیتلا
 رنازح هدنناضمر ٨۷ ندا هد ٩۵ یداوا لع هدنحوا یعرکپ كنبحر

 سلاحم هدنزکس كنلوالامسر ۷۰ یسیلاو هسورب هدنسهح |یذ ٩۸ .دیفسرحم
 كنس ها یذ ۷۱ یدلوا نادوبق اهبار هدنحوا كنناضمرو رومأم ههیلع

 توف هدنشب یعرکی كنس هرخالا یذاج ۱۲۷۲ بوللوا لزع هدنسید نوا
 ۱۲۵۰ نداهلا راشم ناطاس ردنوفدم هدهص وصخ برت هوا یدلوا

 کیار بودا دلوت یودخ رب هدنمان ( ك هدنسکیآ كنسهدمقلایذ

 رکید یدلیا اشنا | یتس هناحمولوم اشا مساق 5 هد ۱۲۵۰ یدلوا توف هدنشاب

 بودا تالاک بک یراترضح ( اشا دوج ) یودخم نالوا ندنسهحوز

 رورس ملاح هشثاع یراهعرک یداوا جوز هنرلترضح ناطلس هنس

 ۰. یوم سو
 ۱۲۲۷۰ تولوا ندنراسردم .ههرود . ( یدشفا دلاخ لیلخ دیسلا )

 . یدلیا لاح را هدعب یدلوا یسالنم توربب ًاددحم هدنمرع

 ۱۲۰۹ بولوا هداز اغا ناثع مک ردیلهسورب . ( یدنفا د لیلخ )
 لوبناتسا هدنلاوش ۷۱ هکم هدنس هدعقلایذ ٩6۰ یسالنم هسورب هدنل والایذاج

 ۰ یدلوا توف یغوط هنحش را ۱۳۷ یدلوا ىم

 سرد« ردبنکی یدنفادج یسودک: یا یوتف ( یدنفایرسللخ )

“VYبولوا یسالنم ناف یس هدعقلایذ ۷۳ شعح هشتس هدعقلایذ  

 "( یدنفااصلیلخ ) ینکی یدنفایرکش هداز قحفسو هدرب یداوا توف هدعب

 ۰ یدلوا توف هدمب قرهلوا یمالنم تورپ هد ۱۳۲۸۶  بولوا
 ( انا لل ر

 یالا ريم هد ۱۲4۸ قرهلوا ندنسافلخ هناهدنهم ردیلیرب وکشاط هدننومطسق

 یرظا تالاعاو راهش بافی الوطندشسیا تراهم بسک هدنراشیاهش راف بول وا



 تا ۳و س

 یرفص ۱۲۵۰ نکيا یئاب هقرفمس ( هدازاشاب نطصمرهاب ۰ ك.لیلخ )
 ( اغآ لیلخ )لیدبت شابردنوفدمهدنس هکت یدح هدوایدلوا توف هدنسهرع

 ی رد وفدم هدرانکس یدلواتوف هدنشب كنسهرح الایذاج ۱۲۹۰ یخد

 ۲ E کب هدنس هدمشلاید ۷۵۰ سردم ردلهمارد ( یدنفالدخ )

 ۰ یدلیا تافو هدنمرخ ۱۲۵۹ بولوا یمالنم

 . یشاب یحوبق ضیفللاب ردمودخحم كیدعسا ( هدازنریش. كیللخ )

 ۰ هدیناخ دو ناطاسترضح رخاوا لاصفنالا دعب بولوایثاب یجمخل هرکصو

 . ندناریمریمو ( كب لیلخ ) یثاب یحوبق یردارب اشاپلع یلردنب یدلوا توف
 رایدلواتوف هدرلهئسوب یخد ( كيلیلخ ) رکید یشاب یجوبق یسع اشاب یلو

 الريم ییالا یجنکیا یحصوط یزاغوب دیفس رحم . ( كب لیلخ جالا )
 ۰ یدلوا توف هدنلاوش ۱۳7۰ بولوا

 یسالنمورضراهد ۲4۸ یسردم هیرود ردیلرهشیکی ( یدنفاللخ )
 3 ۰ یدلواتوف یرغوط هنلاس ۶۵ هلتولومرود یدلوا

 3 یدلیا دلو هد ۰ ردشلناتسلا ) هدا زیا مح ؛ یدنفا فرشللخ )

 E توف هد ۱۲۱۷ تولوا یسالنم دادفب هدنرخالا عید ٦٦ سردم هد ۰

 ) یسهجرت توکالارسو »یجر شب )ینافل أرد عاشو لضافیدلوا

 ۱ ریمزاهدنلاوش ۲۹۵ سردم ردیمودخ اشا بئاص ( كىر لیلخ )
 ۲ هددلاخ ترضح یداوا توف هدنزوقط كنس هج این ۹-۱۲ یدلوا یسا
 ۱ 3 ۰ یدلدا نفد هناپ یردب

 ۰. بولوا مر هننزخ اشا ورسخ ردیحروک (اشابتعفر دللخ )

 . یدلوا قرصتم 7 رهش رو دکن قرهلوا ناربم ربم هد ۳

 . رک امعو یاقماق رکسع رس هلترازو ینوک یتکرح كنوباه یودرا هد 4
 13 ع روبسراپ ۲:6 یدلوا یاقمعاف فیرش ءاول هدهرصوو ینادناموق هروصنم

 ۲ ٩۸ یدلوا ایرد نادوبق هدنس هدعقلایذ هنسوا ةدوعلا دعب بولوا یریفس

 دمال ناطلس هلاص هدنس هدعقلایذ ٩ و یریشمهناخش وط هدنسهرخ الایذاج
  رکسعرس هدنسهغ كننابمش ۰۲ یدلدا ارجاهملو تسچهدنمرع ۵۰ بولوا
 ا هدنزوقط یمرکی كنلوالا میر ۵۵ یدلیا لاصفنا هدنسهدمقلایذ 0۳ بولوا

 بولوا رکسعرسأبنا" هدنزوقطنوا كنیرخالا عبر یداوایرظا تراجنآددحم

O O تا 
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 : و تست

 یسالنم سدق هد ۱۲۳۵ سردم ردیلسلک . ( یدنفا لیلخ دیسلا )

 جاححا) ماعسرد هدر ردنوفدم هدنسوبق هن ردا یدلیا تافو هد ۰ بول وآ

 دسلا) هداز اشا ناذعیجهبح یدلوا توف هد ۱۲۱ بولوا (یدنفا لّیلخ

 ۰ یدلوا توف هدرلهنسوبیخد ) یدنفا لبلح

 یشاب یجناتسب هدنلوالا مس ۳۳ بولوا لیدبت شاب ( اغا لیلخ )

 ۲۳۸ و لاصما هدنناضمر ۲۳۰ بولوآ لوا روخاریم هدشناضمر هنسواو

 هنلاس ۱۲:۱ لزملا دعب بولوا یساغا راهابس هدنشب یعرکپ كئلوالا یذاج
 بولوا ( اغا لبلخ ) ہداز ینابعا دابآ نیرق هدرب یدلوا توف یرعوط
 ۰ یدلوا توف هدراهنسو

 هد ۲۱۰ ندقاشاب نذ وم ردضیفم نواه نوردنا . ( افا لح )
 ناطلسرصع هدنل عاق مالسا بولوا رادقوح ردنلاب بوقیح هنغلاعا رکشب

 كننرفص" ۱۲۶۲ هللا لاضفنا هد ۲۱۸ یداوا یرایرهش رادعلس هدیناخ میلس
 یخد (اغالیلخ) ریردنوفدم هدنفلرازع دزبابناطاس یدلواتوف هدنزوقطنوا

 ۲۰ یسافا ریکشیپ هدتس هعطایذ ۲۳۹ بولوا ضبشم ند واه نر

 راداباک ر مادی ۲۱ یساعا دلو هدنس ها یذو حاتفم هدناضمر

 هدعو لع باب کس كنرفص ۱۳۲ بولوا رادقوح هدشنس ها یذ

 ۰ یدلوا توف
 هدنلاوش ۱۲۶۱ التم .سردم ردلههاتوک ( یدنفا یدشر لبلخ )

 ردندنلماک یالع یدلوا توف هدعب بولوا یسهاب هکمەد ٤ و یسالسهنردا

 ۱ . رد ( یدنناصاع ) ندرودصیمودخع

 بواوا یشاب یجوبت هرکصو روشمس ردیلدخفرس ( اغالیلخ جالا )
 ۰ ردنوفدم هدنبد راو د" ئدلیا تافو هدنر نوا كن رقص ۹ 1

 بولوا ندناکحا وخ رد ردارب اشا , حلس قبسا ردص ( ك لیلخ ) ۱

 للصحم سرر هد ۲4۵ قردلوا یسهدوو داقونو یبهمازوركحوک هد ۳2

 ردن وفدم هدهن ازم کسا یداواتوفید ۱۳۵۰ بول وا یر دمهناحسیمح کو

 پوا هدنناضمر ۱۲۵۰ سردم رذیلدیکسا ( یدنفا مهاربا لیلخ )

 ۰ یدلوا توف هدنسنلا نوا كنناضمر ۱۲۰۱ بولوا یسالنم

 ۲ ء



 ب ا

 ( یدنفا لیلخ حالا )
 یا یسهاد ثلاثناخ قیطصم ناطلس تن .ناطلس هللا ةبه یتسهدلاو ردسکر ح

 هنر هد ۱۲ ۰۳ و لخاد هنوناه هنیزخ هدیناخ دیا دبع ناطاس سولج
 هکم "دنا ان مد ۱۲ ۱۷ یدلوا نسردم لژغلا دعب هد ۳ یمادخک نوب اه

 ۲۳۷ روان هدیخرج ۲۲ ولوساتساهدنسیکیا كنم رحم ۲۲۱ یسیضاق هطاغ

 ۲۲۳و الوا هدنسهرضكن رخالامسر ۲ ۳۹ یدل [ینیرلداب لیامورهدنرخالایذاج

 عش دنح وا نوآ كنسهدعقلایذ ۲۳۶ یدلوالیامورردص انا هدنسهدعقلایذ

 یذ ۱۲۳۹ بولوا لوزعمهدندردیمرکب كنسرخالایذاج ۲۳۰ بولوامالسالا

 4عماح اشاب دج اك دک هدازوایدلیاتاف وهدنحاص راصح هرفهدنح وا ثنسهدعقلا

 . "یهرکی كنس ءدعقلایف ۲ (یدنفاز زعدوجخ) شردمیودحم یدلدنا نفد

 یکی كنیدنفا لا سکرچ یدنلوانفد هماشاب ردیح بودنا تافو ینوکی شب
 كنبحر ۱۲۳۳ یدنفادجا ندنیسردمیودخ یدنفا ها با یجاح یخابهتحو

 جزع یادنفا هللا ءاطع دم دلا هداز یدنفا للخ ردغلوا توف ءدننوا
 ا أ .ردشملوا توف هدنشبنوا كابا ۱۲۰6 نکی یسالتم

 د۴۲۷ ژنامااس هلشتقردلوا ندناکحاوخ ضیفللاب  (ئدنفالیلخ حال ا)

 كاتنااضمر ۱۲۳۷ بولوا هصاخ راتهرمس هرکصو یحهحان زور كحوک

 هد ۱۲۲۵ ( یدنفآ مهاربا ) یلغوا یدلدنا نفد هوبا بواوا توف هدنسید

 ۱ ۱ ۱ ۰" ردشلوا توف

 _ نوا كوالا مسر ۱۲۳۸ بولوا یرظان کرک هرق ( اغا للخ )

 ۰ رد وفدم هداشاب لایح یدلوا توف هدنخوا

 یی وتکمرادرتفدبوشش ندهیلام ( هدازندمیدنفا لیلخ ظفاحدساا )

 ردشلوا توف هدنسید نوا كنلوالایذاج ۱۷۲۹ تولیدما لزغ هدعب شلبوا

 لیلخ ) یرادهسیک هعطاقم یاب زداشاب نافرعیودخع ردنوفدن هداشاب .ردیح
 ندسذاحیردار یدلوا توف هدنر نوا ثكانترخالامسر ۲۶۱ یخد ( یدنفا

 كن دنفا لیلخ وب ردشلدا نفد های هلنافو هد ۱۲۰۵ ( .یدننا لعامسا (

 _ هد ۱۱۸۲ دچا دنس ییدم ینیشاب  رطاتش / اشاب نظصم یقوت یرد

 ۰ یدلوا توف

0 
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 مینو e ا

 یسالنمبلح هد ۲۱۲ سردمردنل هه خا . ( نکسک . یدنفاللخ )
 هدنشب كنیرفص ۱۲۲۵ بولوا یس هنا هکمهدلووالایذاج ۲۲۲ یسیضاق ماشمدمب

 ۰. یدنا ماعسردرب لضاف « للع ۰ زدنوفدم هدنساج هدازیکح یدلوا توف

 توف هد ۱۲۲۸ تولوا یسحهحخان زور یرعکی ) یدنفا .للح (

 «ردنوفدم هدنراوخ یماح .ءدازیکح یدلؤا
 بولوا یرظان تام هناحشوط ندناکحاوخ . ( یدنفا لیلخ دیسلا )

 هدنراسح ییا مور یدلوا توف هدنسیمرکی كانسهدمقلایذ ۱۲۲۸ لاصف الادعب

 ۰ یدلدا نفدهنکوا هیکت هدکلدیهش
 کصاخ قاارار و یژابیجوبق ردیمودخت اشاب دم تافلق . ( كيلیلخ )

 رابهاسهنهد ۱ یدنل و هدهد رلقلاغا ولن یرهلوا یمافارامهایس هدعا و یثاب

 یدلوا توف هدساخدوخم ناطلس رود بولیدا لرع هد ۱۲۱۲ یدلوا .یسافا

 ( اشاب لیخ )
 هدنس ها یذ ۱۲۲۱ یسادضک لوق بولوا ندنناطباض یرچکیردلدیمزا
 كشلوالاعر ۲۲۵ یدلردنوک مربمزاهلبالاصفنا هدنطساوا ۲۲۲ یساغای رکی

 كم هما لاصفنا هدنربن وا كنبجریدلوا لاعردص ماقماقهرازولاعم ینوکی جچ وا

 یدلوا یظفاحم هنراو هدنشب كوالایذاج ۱۲۲۷ یدلریو ددعاقت شویغ
 2 يابا نم را منه

 هرادکسا هلا تافو هد ۱۲۲۸ بولوا یرظا کرک هرق ( اغالیلخ )

 . یدلدیا نفد

 هد ۱۲۳ ردندراشابیجوقوندنارهتعم .. ( هدازدزاب * اغالیلخ حالا )

 ۰ ردب وفدم مدرییلس یدلیا تافو

 ۱۲۳۹یدشل ویسی اش حاب ول واندالع ) یدنفالبلخ)

 نفدهنعماخ اشا دجا هدوبشوط تودا تافو هدیرت ییرکی كلوالا یذاج

 ۰ یدلوا توف هد ۱۲۵۰ اغ|مهاربا یودخم یدنلوا
 كلڵەجاوخ بول وایداماد كر بطدحخ هداز لب ر و (یدنفاییهلیلخ)

 هحهرق بودا تافو هد ۱۲۳ یدلوا یسیح هعطاقم نسودر هلتسدسر

 1 یدلدنا نفد هددجا



۳ 

 هدنرخالاعمر ۱۲۱۱ ردیمودخ اشابهتلادبع . ( هدا رمظع اشا لیلخ )

 هرکص هنس کیارب بولوا یغوبشاب هدرحو یسیلاو ماش سلبارط هلقلناریمریم
 ۰ ردشلوا یشاب یحوق ( ك.نیشح ) یرداریلوم یدلواتوق

 بولوا رادحس هداشابنسح یلربازح ردلهطاهحزو . (اشاب للخ )
 هد ۱۲۱۷ و یظفاحم زوس یا هلئرازو هدننرادصاشاب فسوب و یساغا هامسهدعب

 هد ۱۳۱۸ تولوا یسلاو ی وا "ناطلتو راصحهرق هدنرخآ .هتسو قخحم ها

 ۰ یدلوا توف

 هسا یردلوا ندناکحاوخ ضیفتاب ردیلرهشیکی . ( یدنفا لیلخ )
 هوا یدلبا تافو .هد ۱۲۱۸ بولوا ینسا كرک هد ۲۰۹ و یرظان کرک

 ۰ یدلدبا مادیهسایخدهدنت امان نوجما یریمت یسهلق هطلغتاذو ردنوفدم

 "یدبآ و یسافلح یدمآ ضنفتلاب ندبلاع باب ) یدنفا رهام لبلخ (

 ردنوفدم هدتسومق هنردا یدلوا توف هد ۹ بول وا نواه ناود

 ۰ یدنا بتاکو یولوم

 رهام هدیزادنآ ریت نف هلقلوا یجزوکس ( هداز ناکرزاب  اغالبلخ )
 قوا یدلیا تافو هد ۱۲۱۹ بولوا یهاشدا بحاصم یدبا روشملس رب

 ۰ یدلوا نفد هدننادم

 هد ۷۲ نکیا لوت بولوا ندرلهدازناخ مهاربا ( ك لیلخ )

 ندهلباعوب هنا ردنوفدم هدنحراخ یسهنرت اشاب دم یللقوص یدلوا توف

 تعفر دجا ) نیلیا لاحرا هد ۱۲۷۷ و ( ك دج ) ندا تافو هد ۶

 ۰ ریدنلوا نفد ( كب

 ةنيده هرکصو التمو « سردم ردیانومطسص ( یدنفا لیلخ جالا )

 هدوبش وط یدلوا ترف هدنطساوا یملس ناظلترود تولوا یمالنم هرونم

 یدلیا تافو هد ۱۲۲۷( یدنفا دج تمصع ) ندنیسردم یودخم ردنوفدم

 یدلوا توف هد ۱۲۵۰ ( یذنفا مسب دا ) سردمیدیفح ردنوفدم هدیونا

 هلثرازوهدنسید كنلاوش ۲۷۲ وناریمریم ردیلهعناخوق . (اشا,لیلخ )

 ثاننابمش ۱۲۲۵ یداوا ینیلاوهنطا ةمي هدنمرم ۲۲ ویظفاحم یغاسیا

 یجوپق هنافا لاص یسادخنک یدلوا دیهش دیهش هدننرح هسور هدنشب نوا

 ۰ یدلرو قلبشاب

 ف 3 سما 2 ۷ 7



 تب ا
 رنویلاق هد ۱۲۰۱ ءارهش ندلق تولوا ندناکحاوخ (ك.لیلخ )

 بوشیت ندلق ید ( یدنفا لیلخ دسحاحا ) رم یدالیاتافو هدعب یدلوا ونک ٩
 كلهحاوخ قرلوا یتیما نوباه رب هرکص بولوا ینا ةفلخ مدنلق راریبس
 رد وفدمهدهبیلسید] وا توفهدنح وا كنسءرخالایذاج ۱۳۰ یدارب و یسهمر

 فولوا ید فح ,یدنفا لیلخ ,یداماد ینشاک. ( یدنفا تزع للخ )

 توف هدنرب نوا كنلوالا یذاج ۱۰۳۹ "الوزعم یدلوا یلادغ؟ (نانطلس
 ندنسافلخ:یدمآ یعودخم یدنفادج هداز یتشلکیدلدبانفدهاشاب حارجیدلوا

 یدلیاتافو هدنشبنوا كنمعرحم ۱۲۱۹ یدنفا ناسنادصس دمج ندناکحاوخو
 ( یدنفا لبلخ "۱ یرادرهم یدسفا فن هدر ردنوفدم هدنسوپق یرولس

 قرثلوا ناک ادفک هدنزفص ۱۲۰۳ یتما نوزدنآ دغاک ندناکحاوخ بولوا

 . ردشلوا توفآبوکنو شلد العا هدنناضر

 بول وا قرضتم ریسک دنلاوش ۱۲۰۱ ( هدازیجروک اشاب للخ )
 ۰ رداشاب لع دیسی ود یدلوا توف هدعب

 لو رتو زات ( كت للخ جاحلا )

 لئاواو یتا هکم هدنرخاوا ۷۰۰ و هتسچ دالب هرکصو یسالنم رادکسا
 هدرادکسا یدلوا توفهدنشب كنلاوش ۱۳۲۰۷ یدلوا یسهبا لومناتساءدهییلس

 قرلواماعسردبول وا ) یدنفاللخ ( یلهدرک هدر ردندالع ربهاشم ردن وفدم

 ۰ یدلیا تافو هدنل والا عسر ۴

 هد ۱۲۰۲ بولوا ییاو هدهنطا ردنلغوا ىلع كحوک ( اشا لیلخ )

 / ردشلوا توف ه هنسجافرب و هح و یقلناربمریم هنسهدهع

 یبلیاتافومد ۱۳۱ نکیآسردم ردیلرومنارفعز ( یدنفا یجرللخ )

 ۰. یدیا طاطخ رد وفدم هداشاب رددیج

 هبولوا یش یسهکت .یدنفا یالس .هدجملماچ ) (یدنفا لیلخ )
 یتطصم ندلافرش ندنخناشم هنکتوم ردنوفدم ءداروا یدلیا تافو هد ۶

 ۰ .یدلدا نفد هنازوا هلبا لاحرا هد. ۱۲۷۱ یدنفا

 ثانبحر ۱۲۱۵ بواوا حش + بفوصایا . (ییدرام یدنفا للخ )۰ <
 : یدلدبا نفد هدراتکبم یدلوا توت هو کیم



 بس ۳ وه تی

 ہک ۱۱۸۹: بولوا .یمادفتگ اشاب ینطصم یجتنپسا (  اشاب لیلخ)
 هلا هډ ۱۸۹۰ فول لوزعم هسبو شفلو هددرح بودا زارحا یرازو
 ۰ ردشلیا تافو.هدتفوزآ هدهیبا.شلوا یسلاو

 ( اشا, لخ )

 هلسءوص ضیفتااب هدنواه نوردنآ بولوا یردارباشاب دمحم رب زو هرق
 یزوا هلیماجصن | ندا ه هرکصو یظفاحم دارغلب هللرازو هد ۱۱۰۷ و یرایرهش,

 توفهدمبقرفلوا یسلاو, هقر هدنناضمرو هببالع هدنلوالاعسر ۲۰۰و یسلاو

 هد ۲ هلوف هد ۱۲۲۹ بولوا سردم ) كيج ار دج ) یودحم یدلوا

 یودخم هدکنوب يدلدیا نفد هددجا هجمرق هناي كبنسهدلاو ندبا تافو
 یدلدا نفد هنا هما .تافو هدنسهدعقلا یذ ۱۳۲۳۸ .( كب بیج یوردنا)

 ۱ ردکب اضرلع یرکیدو ( كبنسح یماغادنیلد ) یرب ندنرامودخع

 ۱۳۱ لزعلا .دعب. بولوإ يشاب یجناتيو کصاخ . (اغا لیخ )
 ۰ ردنوفدم هدنسهمشح قلیرا ردشلباتافو هدنسید یرکی كنرفص

 و ۱ بولوا سردمو شتقم ( هدامام یدنفا للخ )

 ردوفدم هدوبشوط یدلیا
 یسأغ رادلش هد ۱۱۹۳ و یفاب یجوق ضفتا ( خنک ان لیخ )

 یرکب كنرشالایذاج ۱۲۰۲ و شلوا لوف قایشابهدنخر ٩٩ لزعلادمب و

 چرت ( یعودع ردنوفدم هدنعماح ناطلس سز ردشللا تاو "الوژعم هدنرب

 هئا تافو هد ۱۳۱۹ بولوا یسهدونو هطلغو یشابیجوبق هکرد ( اغا نطصم

 ردکب ( تکوش ) ییودخمكناو ( ك.مدندو ) نمود ر دشل دا نفدهدرایکسم
 یدنشق بول وا سردمو فاوصتم ( دا یخقاتلق یدنفا للخ )

 ۱ ` دابا تافو هداروا هد ۱۲۰۳ ردندتسالضق هسورب ىدا
 دعب یدلوا قثاب ینوط بوش ندتعاحوا یحوط :.( اغا لخت )

 ( یدنفا یهلسیدبع ) ندنسهبنکه رحم یمودنع یدلیا تافو هد ۱۲۰۳ لزملا
VEY۰ رلیدنل وا نفدهدنعماحرادرتفد هد دناحشوط هدیشیکیا هلن الا را هو  

 هدنحرات,۱۱۹۹:قرملوا یربو یشابیجوبق ردیلکیزود ۰.۰( اغالیلخ )
 توف"هددییلس لئاوا یدنلو هینرلقلاغا كولور یدلوا لوت یتاشاب هعفد کیا

 هد ۱۲۰۳ قرهلو|یثابیجوق (اغالیلخ ) یودخحماءانیسح یلرهشون یدلوا
 ردن وفدم هداشاب ردح ید وا توف



۱ 

۱ 

 ۲۹۵ تس

 یدلیا عضو ربنم هشدجس لقوبح ردشفلوا نفد هنناپ ( اغا نیما دم )

 ۰ رداشاب داهرف یودحم

 نیما كرك هرکص یدلوا یشاب بایصق میفرتلاب . ( اغا لیلخ جاحلا )

 شع شاي ءرکص بولوا ینیما نوباه رص هدسبو لزع هد ۱۱۸۹ قدلوا

 . یدلوا توف هدنمر ۰۱۹۷ قردلوا یسیکرک
 هد ۱۱۹۳ یثابیحوق بولوا هداز اشا ىلع یحاشن ( ك للخ )

 + یدلیا لاحرا هدعب بولوایناغارلیهاتسهد ۹6 ولنکو لوا روخاریم

 شاب یغاحوا راد لس نولوا ندناکحاوخ (  یدشا للخ دنس )

 ۰ یدلوا توف هداروا بوایردنوک هىا هد ۱۱۹۱ یدا یسهفیلخ

 ناقهرتوط هد ۱۱۸۵ ییاربمرم ةمراپ_رذسهساما (اشا لیلخ )

 هسوک هد ۱۱۹۸ و یظفاع ناو هد ۶ هلا بصانم رود م و یظفاحم

 ۰ یدلیا تافو هداروا هد ۱۱۹٩ بولوا یظفاحم شاف هایسهظفاحم

 ( اشاپدیجلیلخ )
 ویقاشاب دم كلحو یرادهنزخو یسهلوک اشاب دالو یرد ردیلرودرو
 دزلق ناود بولک هلومناتسا هدنکلک رداغا ینطصم یجاح یجروک یاد
 یدمآ هلیتمه اشا لیعامسا تثار یدلوا بتاک هنسادنک وبق قالفا كرەرک

 دیدنفا تفر ینطصم یمکلکب قردلوا یجدمآ ًارخژم بولوا لخاد هنآ
 یجرک دن دوس هدنل والا یذاج ٩۳ هلبسح یتماقتساو قدص یدایا تلاکو

 ترادصیوک یغجوا كنلاوش ٩۳ باتکلا سیر دس یسحما یذو
 . هدلاوشیدنلوا لزع هدنسید ییرکپ كنسهرخالایذاج ٩۰ بولوا یمادضک

 كنمر ٩۷ یلع ردص یادخک نادا نوا كناضمر ٩٩ ینما هناسرت

 هدنسیم رکی كل والا یذاج ۱۱۹۹ قرءلوا مظعاردص هرازولام هدنشب یرکی
 لوزعم هدنشب نوا كانسهرخالا یذاج ءدهسیا شلوا یسلاو هدح لاصفن الاب

 ردنوفدم هداشاب ردح ردشلبا تافو ینوک یحجندب یعرکی كنلزعو شلوا
 اشا دواد یدا رهام هدمالقا نونف ؛ بیدا < یھ” « وک هفطل ۰ ورهدتخ

 سردم یاما یسهرناد یدنای لیبس رب هدشرق یلاع باب هکترب هدنسهلکسا
 یدلوا توف هدنسپد نوا كنناضهر ۱۲۱۸ ( یدنفا یدهز لیعاسا )
 ۰ ردنوفدم هددجا هحمرق
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 لزع هدنرفص ۷۱ تولوا لوا روخسآ ربم هدننرخ ۱۷۰ ینا روخآ ریو یشاب

 ینیما کرک ناخد هدننابمش ۷٦ لزعلا دعب یشابشواچ هدنمرع ۷۶ یدنلوا
 تاکرهدنلاوش ۸۲ ردشلشا لزع هد ۷۸ تولوا لوا روحاریم بنات هد ۷۷ و

 یسبلاو ییا مور هلئرازو هرکس لوا نوخارم الا. هد ۸۳ یمادک ترادص
 رادرسو مظعا ردص ینوک ییغچوا نوا كنناتبعش ًابقاعتمو یلفاحم نیتوخو
 هدنلاوش ۸۵ بولوا یظفام دارغلب قرهنلوا لزع هدننابعش ۸٩ بولوا مرک |

 هنسو ًاقاعتمو زوسرغا هدنرفص ۸۸ لزعلا دعب یدلوا یرکنغ رس هایسرح
 هدلوت یدلوا یسل او شضاونس هدنحر ۱۱۹۱ و كمالس هدنحر ۸٩ و

 ..یدلوا توف اعف نوک یحند كناضمر هدناخ والعن

 هد »۱۹۱ باولو مانب ننردمو ماعسرد ردیلیرپوک" : ( یدنفا لیلخ )
 ۰ یدبا مع لضاف یدلیا مخ هلا سيرد یواضس یطاق یدلوا توف

 قردهلوا یشابیجرغز ندنفاجوا یرهکی ردیلخاک (  اهابلیخجالا )
 كرهلبدلا لزعهدننرحم ۸۷ بولوا ینادضک لوق هدنلوالا عبر ۸٩ لزملادمپ
 یسلاورکیراید هلترازوهد ٩۱ بولبردنوک قرهلوااغا هنسودرا رکیراید هد ۰

 دمر شعابیتسهکت ىلج مکح یدلیا تافو هدنلوالا یذاج ۱۱۹۲ بولوا

 ۰ یدبا لقا

 یدلوا توف هد ۱۱۹۵ بولوا یمادخک یغاجوا اس, (اغا لتلخا)

 ۱ ۰ :ردنوفدم هدنسوق یرولس
 تافو هد ۱۱:۹۰ بولوا ندنحاشم قاشع, . ( یدنفا للخ جالا (

 ۰  ردنوفدم هدنلحاد روس یدایا

 كننجر ۱۱۹3 بولوا یشاب یجب هسهرص -  (.اغا لیلخ دیس )
 ۱۲۲۰ بولوا کصاخ ( كب نیسح ) یلغوا یدلوا توف هدنشب یعرکی
 كکبنیسح رلیدلبا تافو هد ۱۲۱۹ (كيقداصدح ) یرکیدو هدنرخالامسر

 ) كب لیلخ ) ندنسافلخ هلحادو هد ۱۲4۵ ( كن تعفر دج ) ودع

 4. رلوطوفدم:مددچا هحهرق یسه رلیدتا تافو.د ۵

 . هد ۱ بولوایثاب یحاتسب هد ۱۱۸۸ ۰( هدازیساپب اغا ۰ اغا لبلح

 . زکسندنسودنکهلاتافو هد ۱۱۹۷ بولوا یثاب یعوبق هدعبو شما لاصفنا
 ۱ لامزدص ةطوا رس یردارب نالیدا نفد هناشاب ردح بودا تافو لوا هنس
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 هند ج۸٣ ىج راپ نودوا هدنلاس ۱۱۸۰ ۰( هللاةبهن ۰ .نیللخ جاغ ا )

 لیلخدیس) یحعش ميلسناطانسیدلوا توفهدنپ یدلیا لبوحهعماج هلعصو ران

 بواوا قوصوریخ بحاص شما ,عماح ههلعضو ریتم هنده مالیی یخ دا (؛یدنفا
 ۰.:یدلدنانفد هرادکسا هلما تافو هدنسهرغ یرخالایذاجج ۱۸۵

 بولوا شب منم .دننابش ۱۱۵۹: نکی ین یکم( یدننا لیلخ )
 . ردبحاص.تراهم هبنانکلف یدلوا توف هدنسهعایف ۱۸۰

 تافو هد ۱۱۸۷. بولوا ندناکحاوخب . /( هدازاشاب.یدبع ۰ ك.لیلخ )

 ۱ .۰ یدلدیا نفدهبییاروک النمهلا

 ردنسودح. اغا دمج ۳ یجهح . :( هداز یجدیمهرک ۰ كب لیلخ )

 شالکشب هلاتافو هد ۱۱۸۷, بولوا یسهفیلخ .هناخهبج قژردلوا ندناکحاوخ

 (:یدنفا لیاخ جالا ) ندنراهفیلخ- ىلا ردص یادفنک ,یدلدبا نفد: هنعماح
 ۰ یدنل وا نفدهنسوق هنردا هلنا تافوا هد ۸

 یساعا.نایهانس هدنلوالا یذاج ۱۱۸۷۰ ردیلیوتشیز ( اغا لیلخ ) 8

 ۰ یدلوا توف هدعب بولوا
 (هرق۰ اشا .لیلح (

 ۱۱۷2 ویشاب یجاتسب هدنمرحم ۷۲ قرهلوا یصاخو یجناشسب بدل رو

 ۸۱ یاد, !زابح و .هداوملا دما ماب هرم يدع رو لز تالف
 هسایو قوازو.هلا"ترازو هدن رقص ۸۲ لوا روخ اربم هدنس هدعقلایذ

 هلأ کلر کسعوس زک دهزق هدمبا بولوا بلاو .دارغابو یظفاحم نیتوخا هلیماعضن|

 هدح هد ۸۸ یسلاو : رصح هد ۷ یلفاحم ناقهرلوط هد ۵ یدنلوب هد رح

 رده 4 لقاع. یدنلا یربح یتاقو هد ۱۹ بام یلزع تؤلوا یسلاو»

 یبودح ۳ رداق. همالک هرادا؛ یحاص تناید ۰ تقع ۽ رصتم .هدنروقاا

 ردنوفده هدنغاب"سنوت :یدلیا تافو هد ۰۱۲۲۲۷ گلم ,نطصم نیسلا
 ۱۱۹۰ وشمل وا: لزغ بولوا نیما عع ( اغا للحم جاسا )

 ۰ ردن وفدا هدننسودق؛ حو نمجاو) دکسا ردشلیا تافو

 ( شاپ لیخ )
 هد وجم هدلومناستسا هدنلاس ۱۱۳۸ دیم ود اشا د ضوع قپسا رص

 یجوبق ؛قرهنلوا مدس .هدهمع تامدخ هلن هدننامز یرد ۍدلیا/ دلوت
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 E ۲۱۷ تولوا یتا احترم ی ۱۳۳ ییماهب را

 e تا وا تق

 من نولو قساغا هدامساآ باب قرتلابهدنزیاه "ارتش ۰ ( اغاللخ )
 ِ یدا نعش یزو ئیشی دلوا توفەدلاوش ۱۱۷۵ و یدل وا دعاقتمهلغل وا

 "یقوتکم قردلوا سناکاوخ بوت" ندنیلام" ( یدنفالیخ دّین)
 ردنوفدمهدشناتسزا س اشا یلعقبتغ یدلناتأف وال وزعههدا ۱۱۷۰ یدلوا یرتفد

 هلام بولوا یل یتاخ ناطلس هدلاو °( یدنفا دع لیخ )
 نسو لیکو هبساحم شاب:3۵* یراوتن "هلاقم هدنلاوش ۱6۱ و یسیحهرکذت
 شاب هدنلاوش ۱ یتاک هایسهدنلاوش ۵۸ یسیعهساحم لوطان|هدنبحر هر وکه
 بصانمرودویتما یتفد هدننابعش 72۸ و لیکو,یتمازتفد هدنلاوش ۷ یجهنساحم

 دج ) یودخیدلوا توفهدتمدخ وا ءد ۱۱۷۸ بولوا ینیمارتفدهعفد هما هّلاع

 *ناردنوفدم هد ویا یدلیاتافوه ۱۱۸ ۵.بولواندناکجاوخ هک ردکب ( قداص

 هد ۱۱۷۸ بولو ندنحاشم یدنبشقن هداز یمشچ (.یدنفلنلخ )

 i 7 ۰ یدلیا تافو هدهسوزب

 ,( هداز نریش , .اعالملخ .)
 ۳ و رویم هلقلیشاب :یجوبق, بولوا یساغا رادمطس .هدنلاوش ۸
 ناچ ر ی ودع یدلوا_لصفنم هد ۱۱۷۹, بولوایساغا رایهابس هدنلاوش ۸
 7 e هد ۱۱۷۲ و شاى وق ید ( كيليلخىريمزا) رد (كییدمدعسا)

 ۰ ریدلیا لاحم را هدراهتسوب ران و یدلوا یا

 ۳ ی شاخ وق ردموداعا مس یم کرک (هنازیک رک . اعاللخ )
 ۰ ردن وقدم هدرانکسیدلبا تافو نکیایرظا هناحت وطهد ۱۱۷۹ بولوا

 یداوا یسیضأق هکمو النم + سردم ردیلهدرک ( اق > یدنفا للخ )

 یسهیاب یلوطاآ هرکس بولوا یسبضاق لوبناتسا هدنسهرع كنناضمر ۸
 یدلی تافو یو رغ کل یرکی كنلوالا یذاچج ۱ الوزسو یدلوا

 ۰ یدا لافوماع ردوفذم هدشکع ییدلنآاشنا هدوبق لربحنز

 ۱ هد ٩۷ بولوا یسختزاب یماغا هدامسلا راد (  یدتفا لیل دلا )

 1 یلوطاناک ۹ یحافوقو.هد ۷٤ ییهآ هراهدنلاوش ۱ یجهما زور كجوك

  یدلواتوف :هرکشندناس )۸ با وا" یراّوت "هلئاقم هرکصو یخ هبساع

 ردنوفدم هدنسهن زن یدنفایح

ETT N سر سا COT POSEN 



 هه

 بوروک تیرت هدنوناهنوردنا ردمود كناشاب نسحیلهروم یرایرهشداماد

 هدنسید نوا كنسەا یذ ١٠١١٠١ یدلوا ینادھک نواه ةنزخ هد ۲

 بولوا یسیلاو دارغاب هرکصو زوسغا هدعب یدلوا یسیلاو هلاحرت هلتراژو
 نکیاءداروایدلوایسلاویزوا_ةميعخهدرفصو یلظفام نیتوخ ءدنمرخ ۹
 ندداورنه بولوا یضس یک هدازنینعم یدلوا توف هدنلوالایذاج ۲

 یرلم ودع یدنا بارتاو افک | دوسحم هدنرازو ماشتحاو تارادیدنا رادهصح

 ۰ ردرلکب لعاساو دجا ےشہکیو یضیف ندلاجر
 ( هداز یرکی ۰ یدننا دع لالخ )

 ندم#ع هللا ىضر نئسح ترضح طابساو ندقدصلا رکیابا ترضحو .الوا
 لتصحت هدماشردیدنفا دجاندبلاوم یردب روند ید ( هدازیدض ) هلغلوا

 یدار و یسهات هکم .هرکص بواوا یسالنم ماش : سدق یدلوا سردم الع

 رهظم هن هنس تارتد قت یمدخ نسح بولوا یسضاق لوناشا هد ۰۱

 ۱۱۷۲ یدلدا نانحا یا یلوطاناو یدلوا تافتلاو ماعنا لئاث قرهلوا
 ینانصا" ردنوفدم هدنسوبق هردا یدلیا تافو هدنسمرکی كنهرخالا یذاج

 هد ۱۱۰۹ یدنفا دجا ندنیسردم یودح یدنا لضافو لفاع یدشع وقروق

 سردم ("یدنفانجرلادبع ) :یرکید یدلدبا نفد هاشاردیح هلا هللاتافو

 كن و یدلوا توف هدنزکس كنلاوش ۱۱۹۸ بولوا ینالثم باحهد ۱۱۹۹ و

 نیدلادعس ) ۍودخ رکید ردشماتافومد ۱۱۹۳ ( یدنفاتبائدجم ) یودُ
 لاحراهدهبیلس لئاوابولوا یسالنم كالس هد ۱۲۰۱ و سردم ( یدنفا

 "الوزعم ندتنولوم كيئالس یخد ( یدنفا نیما دج ) یودع رکید یدلیا
 ) یدنفا رهاط ) ندنسردم یودحم یدلوا توف هدنسکیا كناضهر ۹

 بلحو سردمهکرد ( یدنفاهّلادع )د ر كن رامودیدلواتوف هد ۱
 ِ ردشلدسا نقد هنسوق هردا یدلیا تافو هد ۱۲۰٩ بولوا یسالنم

 زاغ هد ۱۱۷۳ یدا ندرلشاب یجوبق ( هداز یصج . اغا للح )

 لاصیا ینیروشنم انا ءادعاسم فیرش هد همرکم کم بولوا یساغا ناتفخ
 . یدلوا توف هد ۱۱۷ یدلیا

 ندناکحاوخ ردشمشتی ندنکلیدنفا ناود اشاب نسج.  (یدنفاللخ )
 هد یجهمانزوركحوک هد ۱۹۷ یدحهعطاقم هسورب هد ۵ قردلوا



 ۷۹6 تب

 دامادهیدنفا تح# رادرتفد بولوایماعا رابهانس هدنرخالا یذاج ۷

 رذشكنا لاحتراهدندمزاردشلربو هلبناشورفم یغانوق كناغا اص ولسو ینلوا
 ما هد ۱۱۵۹ هداج را كندنفا نیما یداقوت  (یدنفا لیاخ )

 رینص هرم ردنوفدم هدکربز یدلیا لاحرا هد ۱۱5۳ ردشلوا یعش یراخم

 . نسح هد ۱۱۱۷ بولوا لکو یدنفا نسحو 3 ) یدنفا مها ربا ) یودع

 هدوا هد ۱٨۹ هدهسیا شما هدهع زد یی "ةلاصا مودع هدننافو یدنفا

 ۱ ۰ ردشلنا تافو

 لع رم هلیسءرص هلغلوا رادربت بواوا ندک ارت ۰: ( ضاق اغا للخ )

 . هعفد زکس نواو یدلوا یشابشواچ هد ۱۱۰ هلقلشاب یجوپق هدمب ردشلوا

 : رارکت یخد هدکلعریم هلقلیشابشواچ بولوا ساعا یراقاجوا زادىمسو یهایس
 راها هعفد هلوص تیاهن تولوا لوق یاشاب هتس ییا هد ۱۱ و شا

 ردشلطا لاحرا هدنزوقط نوا كنزخالا ععد ۱۱۹۵ هدلاح یفیدلوا یساغا

 هعشچ رب .دنشوقوب یحءربخ هدنکلع ربم هد ۱۱2۶ یدآ شمک یزو سا

 ۰. ردنوفدم هداروا هدسودنک ر دشمر دا اشنا

 هدنرخالا عير ۱۱55 بوش ندنغاجوا رلیجناتسب . ( اغا لالخ حاملا )

 . ۰ ردشلوا توف هددمزا هللا لزع هدنسهدعقلایذ ۵ بولوا ینشاب "یحناتسب

 ا هنعماح هذذ لقوط هدارسقا بولوا ندحماشم ۰ ( یدنفا للخ )

 هد ۱۱۹۷ یدشنلو كلام هطح نسح قرلوا یخد یرقلا شو شلزا

 نو هرقرت نما رافآوص اکو یدادا نفد هدهدد یلقوط بودا لاحرا

 هد ۱۱۷۰( یدنفالیلخ ) رکیدیمامآ وقیرک نالوا یزقلا مشهنرب ردشمتا

 ) یدنفالملخ ) ندناضقفارشا یرصاعم ردشلسانفد هدوق زرد بودا

 هن ردنوفدم هدننوق دنزدایدلبا لاحرا هد ۷۰ "۷ ورم ندونتس یخد

 تاو هد ۱۱۷۰ بولوایتاک یساغاوبق ( یدنفا لیلخ جالا ) ندنرلرصاعم

 لع رتک هداز یوصت ) یدنفا لبلخ ( ردشلدا نفد دا ردح بودیا

 مد ۱۷۱۷۳ نکیا مش هدهتور بولوا يهقبلاخ یزع دجاو یتودع یدنفا

 د ۱1 هدول ( یدنفا لیلخ جالا ) ردشلوا توف

 ۷ ِ ردشلدانفد هنس هب رت دجاهحهرق ق بودا لاحخ را

 ( اتشاب لیلخ )
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 و, یدلوا یظفاح هر دنق نا هدنمرع ٤٩ و هباځ هدنمرح 4۱ هیدنق

 ٠ قم ؛ .بناا نلل ردشلا لاجترا نکیا بیرق هنشايب ناسکس هد ٩

 بودا تافو هد ۵ ماخهبسا یسهعرک یدا برشم شیوزد « روسج

 هد ۱۱۳۵" قردلوا یشاب یجوق( اغا قطصم ) یردارب یدلدنا نفد: هدافو

 ۰ ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف

 یشاب یجوپق یراد هسزح كناشابدجخ رادرتفد ( ناولهپ اغا"لملخ )

 هدیرحالایذاچ ۱۱۶۳ ید ندنناطباص یرھکی بولوا یردار كناعا ىلع

 هللزع هدنناضمر یدلوا یسادک لوق هلکلروک ینربغو مادقا هدايقشا .عفد
 ۰ یدلیا لاحرا هداروا ردشلردنوک ههسوزب

 شا رود ینیرلقلاغا باکر ضیفتلاب ندنوباه ,نوردنا . ( اغا للخ )
 ۱۱۶۶ یدلوا دعاقتمو لزع هدندمزا ردشلوا.یرابرهش زادمتسهد ۱۱۳۲ و

 ۱ ات ردکب دج ندلاجتر:یودخع .ردشلیا لاج زا هدب ناخجش رام

 ۱۱4۵, ردشلوا یسادعک رایحهطلابهلغلواندرابج هطلاب . . ( اغالنلخ )

 ۰ ردیدنفا یزع یودخم یدلیا لاحترا یروط هنلاس
 ( یدنفا لیلخ جالا )

 رادرتفدشاب "ةف هد ۱۱:۷ قدلوا لوا ةقیلح بوشش ندهیسایحم شاب

 رادرتفدشاپآبنا هدنلوالامسر ۱۱2۹ ردشقلوا ,لزع هدنلاوش ۱۱5۸ بولوا
 روما ردشبا لاح را هدنرخالا میر قرهنلوا لزع هدنهرغ ۱۱6۰: یدلوا

 . .یدا ملکلاذفانو انشا + هباسح

 ندنراررقم نونا روضحو ماهسرد, : ( یجنایعرش یدنفاللخ ظفاح )
 رهشیکی هدعب یدلوا ینا یوتف هحرلهنسو یجنابعرش هلفلوا تاذرب "لضاف
 هدنسیدب كنبحر ۱۱۵۰ ردبلریو یاب هنردا هد ۱۱4۹ یدلوا ,یسالنم

 ۰. ردنوفدم هدویقوط یدایا لاحترا
 ییدج-»یجدییلعن یدیا جش ر لماک ندنسافلخیماباهو ( یبافا لیلخ ): .
 ۰ یدنل وا نف دودوه-# وا لاح رالاب هدنطساوالواد و ناطلسرودردشم ر دټپا اشنا

 یسالنم كینالسوسردم پولوا روهشموید یاما افا . (یدنفالیلخ )
 ۰ ردنوفدم هدنماح اغالیعاسا یدلوا توف هد ۱۱۹۰ ردشلوا |

 یدلوا یرای رهش رادباکر شفتلاب ندنواه نوردنا ( اغا لیلخ )



 تم ۷۲ تس
 یدشلا ادقتکو رادرهم هاشابدجا لیالق (  نادرهم « اشابللح )

 هروم یااریمریم بتراب هدنعرم ۱۲۸۰ تولوا رّومأم هتنزمرخحن هروم هد ۷

 رقشلعا لاحرا هدننهدمقلایذ ۲۳۲۸ یداوا ینکبرلکب ادنص اقاعتمو یظفاع

 سردم هدنحوزخ هسرتلبهدنوباه یارس ردیلهنردا ( یدننالیلخ )
 ۱ وو كتلاوش ۰۱۱۲۸ یدلوا یسالتم همزکم کمو هنرذا هزکصو

 el ۰ یدبا تورثو اع بحاص یدلوا
 بولوایلس كداشاب ناعلس قنسا ردص ردلمورضزا ( یدنفاللخ )

 ۰ یدلوا توف هدنلاوش ۱۱۲۹ یدلوا نعزدم

 هدندم زایدلوایئاب یحاتسب هد ۱۱۲۹ بولوا کصاخ ۶( ا لخ )

 . رذشا اشناو ان ادد ینیدهسمهراتم لزق هد ۱۱۳۰ تاذّوم یدلیا لاصقا
 ردشنا لاخ زا اقافم

 یدلوا يتاک یمافا ةدابعسلا راد بولوا ندهنک ( یدنفا للخ )

 بودا لاصفا دعب یدلواییح هبساسحم نیمرح هدنرخالا عمر ۳

 ۰ ,ردشلیا لارا
 : ی بب , مهاربا "داماد بولوا نساتک . ( یدننا لیبخ )

 ۱ لعوا وند ردشلدا نفد هننادبم قوا بودا لاح را هد ۱۱۵ ۍدلوا یتاک

 1 ۱ ِ ردشع وف رانه هندی یسیشج

 زدیمودحخ, كنيدنفا نجرلا دبع . ىش هناضرداق ( یدنفا.لیلخ )

 ۰ ندشلوا توف هد ۱۱:۵ بولوا 3 هب هروک ده ةکتەد ۱۱۳۹

 : (اشانب لیلخ حاملا )
 قالوا, لخلاد .هتغاغ وا نحاتسب هلته, اغا ناتسن .یردا رب لوس ردنلناضیلیا

  مورضرا هدنستلانوا كنمرحت ۰۹ یدلوایشابیحاتسب هد ۱۲۳ و کصاخ

 . هدنبجرا ۱۲۸۷ یدلوا وومآم هشرفت هجو یدلردتلا بصق یننکب زالکب

 یدلربو ترازوو یدلوا یتظفاحم دارفلب هدنرورص هام سو "نیسیلاو رکب زاند

 لزعءدناضغر ۱۲۹ ردشل وا مظعاردص هلغلوا دیهش اشاب ىلع هدنناضهر ۸

 . یدلوایظنفاحم ,غراهح زاغو :هرکصهنس کیا یدلوایلاو هکننالس بوایدنا

 درحال یذاج یداوا یظفاع زاس لا: دندي ثا زحالا عیر ۰
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 سین 9 و ین

 هدننابعش ۱۲ ۰بولوا یلوطاناردصابنا هدنبجر ۱۱۹و شفلوا لزعهدنرخالا مر

 هدنس هب اتحاسهد هلک اقهدنشب نوا كننابعش ۱۲۳ وشلدیالزعهلمسهد اب لیامور

 هد لیرب وک شاط( هدیادا )یدبا هناکیهدعورفنف بول وا لضافاو عا ردشلوا توف

 حرشو هب یراال هدنمکحو هیرانفو دواد هرقو هدجا هرق هدقطنم یرلهشاح

 یرلهیشاح هب ینابغصا علاوطو هاتم رصتخو هدبجاو تابثاو هنیملاةکح
 ضعب كرردو هباده هدېقف هلاسر کیا هنسهروس كرابتو یسهلاسر باقحاو

 لک زوارا و یرهلابسر هدنلع رثک | كنهیسیردت بتکو یرادلاسر هنر

 هدنسکیا كانسهدعقلا ید ۵ ( یدنفا مہ دارا جالا ) ىع هحول رس كاوت

 سردم یبادخک ر ردب دنفا دعس اس 23 یودح یدلوا توف هددیم زا

 . یدلوا توف هدنحوا كنسهعا یذ ۱۱۳۳ یدنفا ( نجرلادبع )
 یدل وا توفهدز کی اك شرع ۱۱۲ بول وا سردم (دیس . یدنفالبلخ )

 توف هد۱۱۲4 بولوا یلوق قابشابو یشاب یجویق ( اغا للخ جالا )
 . ردنوفذم هدنفارازم اشا دار هدبارسقا یدلوا

 ( چوک ۰ اشاب لیلخ )
 رادرتفد و هد ۶ یدشلوا هفلح یجچ وا هلا ماود هنلق هبسا شاب

 تواوا لکو رادرتفد هد ۱۱۰۷ یدلواجهعانزور هد ۱۱۰۰ یدلوا قش

 هد۱۱۱4 ۍدلر ویسهاب ترازو هد ۱۱۰۹ ردشلوا رادرتفدشاب اتنا ابقاعتم

 ابقاعتمو یظفاحم هیناح هدنبحر هنس وا یدلوا رومأم هشدودح عیطقت هنسوب

 یسیلاوناو هلا یکلرکسعرس ناتسحرک هدنسهجعا یذ ۱۱۰ یسیلاو مورضرا
 یذاج ۱۲۲ و ادص هد ۱۷۰ و هرصب انا ۱۱۸ لزعلا دعبوهرصبهد ۷

 زقاس هد ۱۲۵ یدلدا لزع هدنبحر ۱۲۳ یدلوا یسلاو رصم هدنرخ الا

 دارغلب !-قاعتمو هعلق کی هد ۱۷۲ یدل وا لوزعم هد ۱۲۰ یدلوا یلظفاحم

 شیورد ) ود ىدا مقتسم« ردم « بسا ردشاتافوبولوا یظفام

 هدد راهب هدیسیکیا ردکی لع یودع هک یدلبا تافو هد ۰ ( كیرع

 یداماد رلکب نطصمو دجا ندلاحر یرلم ودع رکید كنابشاب راردنوفدم

 ۰ ردیدنفا دم بغار یلوسناتسا ندنسافلخ لوا ةساخو ندارعش

 یدلوا اد هماشاب حوصن یلغوا نایع ردلهنطا (اشاپ لیلخ )
 + یدلوا توف ۰۱۱۲۷ بولوا یکی رلکب هدحههد ۰



EEنجوم ۳۹۰  

 یبلاو اشتش هرکضو ینبلاو شعرح هد ۱۱۰۵ یدلوا ییلاو هرصب هن
 ۰. یدلوا توفهلناصا نوشزوقرن هدنبذأت دارکا یغاط هد ۱۱۱۱ یداوا

 ردس ودخم كح اتفلا دبع نیدجا للزکد ) نالک یدنفا للخ (

 .٠ î یدلوا توو هدننسنلا نوا كادسهرح الایذاج ۱ ۰ تولوا ندنسردم

 كشناضمر ۱۱۱۰ بولواندناضت ردیلاشاب ےناق ۰ ( یدنفاکز لیلخ )
 ۰ یدابیرق هزوب ینس ردندارعش یدلوا توف هدزوقط

 بولوا ندنرلمز الم کاطنا ردندنارسقا لوطا (یدنفا لیخ )
 هدنشب نوا ثنرخالا عسر ۱۱۱۲ الوزعم یدلوا یسالتم هشوةفل و سردم

 ۰ یدلیا تافو هدلو

 ( اق ۰ یدنفا لیلخ) ۰
 یهاشداب ین ماماهدنرفص ۱۰۸۲ هلغلوا ادص بوخ و نارقلا ظفاح ردیلدمزا
 ۱۱۶ و یمالنم هکم هد بولوا یسضاف رپشکی هد ۱۰۹: یدلوا سردمو

 بولوا ییضاق لوماتسا هدننابعش ۱۱ یسهاب لوبن اتسا هدنرخالا یذاچ

 ر نامشیشیدلوا توفهدنرفص ۱۰۲۰ یدلوا لوزعم هدنلوالا یذاج ۸

 ( یدنفا دج فراع جالا ) یعودخ كنمدنفا هاربا یجاح یکی یدیا تاذ
 . ردنوفدم هدرادکسایدلوا توف هد ۱۲۱۹ بولوا ندناضق

 ۰ یدلواتوفهدنمر ۱۱۲ پولوا سردم ( یدنفا لیلخ دیس )
 یرصتمهیطامهد ۱۱۰۹ بولواندهک ارت . (هدازناوشر اش لیلخ )

 ۱۱۲۳ یدلوا فرصتم شعرم هد ۱۱۲۰ یدلوا ناریم ريم هدعب بولوا
 كيوب و اشاب ناملس یدضح اشا. رع یودع ردشلوا توف هدنلوالا یذاچ

 . 9 ٠ ردا رخ وز

 ندناکجاوخ بوشیت ندنلق نوباصه ناوید .. (یدنفا یمهف لیلخ )
 لاحرا دلا دجا ناطلس طساوا قردلوا نوبامه ناومد ییکلکبو شلوا
 ۰ رددنفا یصص یحاص عراب یودخ ردشلیا

 ( ءرق ۰ یدنفا للخ )
 هکم هد ۱۱۱۳ یدلوا ا الم هتسردم ردلغوا كندنفا دم نب نسح یلیکرت

 لزعءدن رخالا یداج ۱۱۹ تولوا یسضاقلوساتساهدنناضهر ٩۱۰ و یسضاق

 ۱۳۱۸ یدل وایرکسعضاق یلوطانا هدنلاوش ۸ و یاب یلوطاا قرهلوا

E REزن  
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 ادیککی عاجوا رادعلس بولوا ندنرلروهشم یغاجوا یر ( افا لیلخ )

 * یدلواتوف ابوکسهد ۱۰۹۸ یدشلوا یرب

 هحوق هد۱۰۹5 ردیمودخم كرابج ادع نيد. .(یدنفا بیط لیلخ) .
 هدماش مد ۱۰ ۹۵ بولوا یسالتم هندمو سردم :یدلیا دلوت هداشاب نطصم
 ۰. ردیدنفادج ندیلاوم یودجم یدبا باب الا دیدش,هیط /یدلبا تافو

 . , ( زاغ  اهاب للخ )
 E +۹۹ ید وا نت دکب ساوسب هد ۸ بوششآ ندکلکب

 (ریسا)ردشلوا توفهد ۲۳ ۰.یدلوا بلا و مو يضر ادد یدتل و ءدتس هب رام

 ؛ یدقلم هدیه
 | ( لغوا هج رکا ۰ اشاب لیلخ )

 ەد یدل وا یسهد و وهطلغ قدنفلرادهنزخ كندنفانسح یجهبساحم شاي

 هرکص یذلوا یسکب رلکب هبنا هرکص ینیکب رلکب هيناح هایغایتس هسورب
 هدندم زا تولوا یشیلاو هننوق هد ۱۱۰۳ یدلوا یلظفاحم یوکناتسا

 3 هد ۱۱۰۰ قر لوا یبلاو كمالس هد ۱۱۰۶ ردشلدا لزع

 ۱ < ردش)وا

 ) و :ااشاب لیلخ )
 رکسع هدیدم تدم هدهنسو یدنشلوا ناری رام هلغلوا ندنادناخ زددوننرا

 هلترازو هد ۱۰۹۹ یدلوا یتیکب رلکب ماش سلبارط هرکص بولوا ینادناموق

 سورکنا هد ۱۱:۲ و یسلاو بلح هد ۱۱:۱ یدلواآ یرکسع رس هروم
 دعانقت هذ ۱۱۰۷" یدلوا یرکسع ر روم هس هد ۱۲۰۳ یدلوا یزادرس

 € ۰ يدليا لاحترا هدهام یجندرد بولیدنا
 هد ۱۰ ۸ + بولو یدح ثناشاب لملخ هحوق اش روغ ليلخ )

 ٠ ردشلیا لاحت را طه ی تدخزا یدلوا یسکبرلکب هردوقشا

 (ناک رژاب ٠ اهاپ لیخ )
 هد ۱۱۰۰ یدقبح ه هبولا هرکص یدل | مان ندیبسس و بواوا .ندنراجت باپزا

 هدنرخا هنسیدلوا یسلاو رکب ريد هد ۱۱ ۰,۵ یدلوا یسیلاو هرتضب هلترازو
۱,۲ i درا 

 ا



 تس ۲/۸ تب

 لزعلا دعب بولوا ( هدد تحایس رع ) یدلیا لاحرا هد ۱۱۹۰ یدلوا مش
 هدندم زا بولوا غش ( هدد النم ) هدنلاصفنا هد ۲۱۰ و شفلوا اقا رارکت
 ` ۰ رولکیرکذ هکر دشرک هتهشم ( ءددادج ادینلا ) لنا لاصقتا

 یامدق ردتهودح فااغا رک اچ قناغا رادهابس ) ید قفا للخ (

 رد شابا تافو الوزعم ندس ولوم رادکسا هدنرفص ۱۰۸۹ بولوا ندیلاوم

 ۰ ردراو یسهعوجر ندهقف ردرپر رهام هدهتف
 ندناضف ردنل هئردابولوا هداز یدنفا لیعامسا ( یدنفا یصنلبلخ (

 ۰ رد عاشیدلواتوف ةد ۱۰۹ یدسا

 رادهنزخماوبحاصم هدنوباه یار ۲  (:ناورتخهجوق ۰ اغالیلخ )
 قرەلوا دعاقتم هد ۱۰۹۹ و شلدا لع ندقلرادهنّرخ هد ۱۰۹۶ بولوا

 ردشلوا توف هدعب

 ۱۰۹۰ ۱9 یدا وایسالنماسنفم < سردم ۰. (هدازقالوص ۰ یدنفالیلخ )

 ::ینرا توف هدنرخالا عید

 ِ ۱ ( هحوق « اش لیلخ )
 3 كن ردتشلوا اردک هتشادنرق ردنللیدنتسوک ردنزدارب فكناشا نیسح رطاش

 3 هد ۱۰۷۲ یالوا یننکع راک یرک هد ۷۶ بولوا یثاب جوق هدنافو

  هدندوعنددبرک یدلوایشکب رلکب لیامور ًارخٌومو یلوطانا هد ۱۰۷۸ ساویس
 ۱ یدلوا یظفاح هجناق هدبحر تواوا یسلاو یزوآ هللا ترازو هد ۰

 ۰ یذلوا یسلاو هرتسلس هد ۰۸۳ بولوا یسیلاو یژوا رارکت هد ۱۲
 : هللراصاخ هربت هد ۱۰۹۵ بولوا نکاش هدیلقدنف یدلدنا دعاش هد ۳

 ۲ ها هدنسه زاغ نورقیدلوارادرس ههروم هد ۱۰۹۰ یدلوا یظفاحم زقاس

 ییهح وا كز هنيا هلمانط ندندش تواوا مورخ هلشاصا یاد بوطر

 یدشمک یشم یس تولوا م یسج#ل .برحم «دهاع :یدلیا تافو نوک

 لاحرا هدر یزکی كن رفض ۱۱۰۹ ( كم بات مهارا ) سردم یمودخع

 ۰ ردرعاش یدّسا
۲ ۷ 

 3 زاب هد ۱۰۹۷ بولوا یسهدو و یراذا كب ( ییعثیته اشا لیلح )

 ۲ یی هد ۱۰۹۸ یداوا یشتفم یلوطاا هلیغابخس ینومط-ق یاریم ريم
 ۰ . یدلوا توف هدنزکن كناشمرو هدنلوصو بولوا یظفاح هعلق

 یوزر نر تک فا
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 ۰ ردشلوا توف الوتقهد ۱۰:6 یدلوا یسلاو مورضرا

 ( اشالیلخ )
 ناسحا ترازو هد ۱۰:۸ یدنشلوا لوا روخاربم بوش ندنواه نوردنا
 داسسج دم افا ندر وشک هدابسرد ر قف ید دم دادب یروللوا

 ر « .ردشم واتوف ًابوکتم
 ( هاب للخ )

 بحاضم 4راه و یدلآترهش هدکلیراوسود ( یدنح ) هدنوباهنوردنا هدوب
 لوری هد ۱۰۵4 یداراقحملا یللاو راوشمط هد ۱۰۰۳ بولوایرایرهش
 ردشلواتوف "ال وتقم هدهسالعهد ۱۰۵۷ ردشدالزع هد ۱۰۰۵ بواوا یب

 یورلیعامما هد ۱۰۵۳ بولوا بسلا جګ دیس . ( یدشنفا لیلخ )
 روند لوا فیرش کو یدلوا توفهد ٠۰٦٤ ردشلوا 3 هددناحر داق هنر

 هد ۱۰۹۹ رددنفا دم یسهحاوخ دیدح یارس ندناضق ییودحم كحوک

 .. ردشلبا لاحترا هد ۱۰۸۰ :یدنفاد دیس یودخ لوس ردشلناتافو
 صاخ هدنلوالا یذاج ۱۰۰ بولوا یلهطوا صاخ ( اغا للخ )

 ۰ یدلوا توف ًابوکنمو لوزعم هدنمرخ ۱۰٩۷ یدلوا یئاب هطوا
 هد ۱۰۷۶ هلتناخد,مضوهتلام بولوا یساغا یارسیسا (  اغالبلخ )

 یاد تؤ نوت كرهلدبا ینو لع

 دربم یسهلسلس هک ردبمودخ كنهدد یدع ( هدد لیلح دس )

 یدلیا دلو هد ۱۰۲۶ ردراو یئدابس ندنفرط یرلهدلاو ردهتسوس ھه یزاریش

 تافو هد ۸ ( هدد مهاربا )نالوا 23 هب دیک هدنلاح را يردن هد ۲

 كنس هدعقلایذ ۱۰۸۸ .یدلوا 3 هنسهناح ول وم اشا مساق تاذو بودا

 بولوا هنر هکرد ) هدد كلاس دج ) يودع یدلوا توق هناا

 كلاس لبلخ ) یودع كلوب هنر یدنآ سعاش و یھ” یدلوا توف هد ۰
 یدلبا تافو دل و الب ,دنکلهت روا كنلاوش ۱۳۳۹ بولوا مش ( هدد

 هنس هبا ولوموبق یبهد ۷ ردشم واش ( هددیموم ) یهنناهن رب رد عاش

 یدلوا یش اشاب مساق ( .دد نیدلا سمث دج ) ییودخم هنبرب هلففلوا نیبمآ
 هد ۷۶ ی ید تودک هنسهناشولوم وق کی هدو مد ۱۱۰۷

 ( هددع شیورد مکح ۱ هدشاف ود ۲ بولوا 23 ( هددلع هدازب رع (
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 ندبیسوبیدلیا ترارحعفد بواب ماجر ندنلام کەر در نه

 ۱ ۰ یدد یماج هی دانع

 توف 2 ۱۰۲۳ بولوا سردم ردیلهمالع . ( یدنفا للخ )

 ۰ یدا یحاص قلخنسح < اص « مع یدلوا

 زقاسو لر بولوا سردم ردیلهمالع ۰ ( هرق ۰ یدنفا لیلخ )
 نسحیدلوا توف مدنسهتفه ثكنل وصو هارو رد ۱ ۳۹ یداوا یسالتم

 ۰ یدا یلثهالپ لدهداس . شیورد + یحاص ترشاعم

 ( اشاب للخ )
 هسرتلاب هدنوناع مرح هلفلوا یردارب كناشان دم کی رلکب لوتقم ردیلشعم
 یرجکهدنوالامسز ۱۰۱5 یدلوا یئابیجرقاچ ہرکص یدلوا یئاب یجناوط
 بونلوا لع هد ۱۰۱۵۹ بولوا سزوو ایرد نادوىق هد ۱۰۱۷ یدلوا یساغا

 یدلوا زومأم هنفرط برغ سشلبارط بولوا ارد نادوق بنا هد ۲
 ۱۰۲۸ یدلوا مظعا ردص هدنمرخ ۱۰۲۰ یدلبا عفد ییادرفس بلغمو

 ۱۰۲۹ یدلدا لزعندنکی دمءهدا هرادا نسح یتغلرادرس هنرزواناربا هدد رقص

 . قلاو شلسا لّرع هدنلئاوا ۱۰۳۰ بولوا نادوق ملات هدنسیدنوا ككنمرحم

 ۱۰۳۰ ردشللا لاصفا هد ۱۰۳۲ و شلوا نادوبق ًاصبار هدنرورم هام

 ینادهو شلسا لزع هدنبجر ۱۰۳۷ بولوا مظعا ردص ابا هدنل والا عسر

 هدادوا یدلیا لاحرا هدنلاس ۱۰6۰ اب هد ۱۰۳۹ ردشلاق یوزتم هدنهاکرد

 نفد هنا هدخافو ) كب دوم ) یلغوا یدا عالم « لدتعم ردنوفدم هدهرت

 هد ۱۰۵۹ بوروک تیرت هدهطوا صاخ ( كيرکبوا ) یم ودشرکیدو شلدا

 ۰ ردشلبا لاحترا هدعبار دم ناطاسرودو شلوا یثاب یجوپق
 1 اشا لیاخ )

 هديا مور بولوا ندنمادخ انا ینطصم یجاح یسافا ةداهسلاراد ردنلبلوب
 . هد قرهلوا یسیحهلاقم یراوس ردشلآ مان وید ( قاتح ) هلکمروک تیبرت

 . هللزع هد ۱۰۳۷ بولوا یماغا یر هد ۱۰۳۹ یدلوا ینلغا راهاپس

  دوج) هلثفلو هدنتمدخ اش دج هزابا یدلوا یسیکپ رلکب ساوسهد ۸

 ۰ ةازولاممد ۱۰:۰ بولوا یسیلاو رکیراید هد ۱۰۳۹ یدللآ ینمان ( قیزاق

 ناب ی یا ا
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 بولوا یثاب یجدبح هد ٩٩۱ بولوا ندهقرفم (افا للخ )
 ح ۰ یدلبا تافو هد ۳

 رهشیکسا هدنحر ۱۰۰۱ ردلغوا كناشاب نودرف (٠ كب للخ) -

 ۰ یدلوا توف هدعب بولوا یی

 بولوا یسکب رلکب قنای بولوا ندنساما لیا مور . ( اشاب لالخ )
 « یدلوا دیهش هدرح هد ٤

 اپ لیلخ )
 ۱۰۰۰ یدلوا یراب رهش رادحس بولوا ضیفم هدنواه نوردنا ردبله رصق

 هدنسهدعقلایذ ۱۰۰۲ و یسکب رلکپ ماش هد ۱۰۰۱ یسافا یرهگی هدنلاوش
 ۰ یدلیا تافو هدنلاوش ۱۰۰۹ لزعلادعب یدلوا یسلاو ینومطسق

 قلاراربو یدلوایثاب یحناتسب بوش ندنویاهیارس (  اعا لیلخ )
 هدننابرا ناربا هد ۱۰۱۲ یدلوا یسکب رلکب ها هدمب .بولبردنوک هرمزا

 ۰ یدلوا دیهش

 ) خیلاا 
 یرهکی هد ٩٩٩ یدلوا یراب رهش رادعلس شفللابهدنوناه یارس ردیاهتسوب

 لوطاا هد ۱۰۶۲ یسلاو هوت :دنلرخ الا یذابج ۰... ینولوا یا
 ر زوهد ۱۰۰۰ یدقح هایرد بولوا ارد نادوبق هد ۳ بولوا یسلاو

 ردشلوا ماقمعاق ابناث هدعب هللزع ۱۰۰۸ یدلوا یلاعردص ماقمعاق هد ۷

 ییماحاشا لعیتیتعردشلنالاحن را نکیاینا" ریزو هدنزوقطنوا كنبحر ۲۴

 رندنوب هکیدشفلوا وزت ناطاس همطاف هد ۱۰۰۲ ردن وهدم هدا تنسو

 ناطاسنبيلسهدازهشهدرانوک واهکیدلواتوفندنوعاطهد ۱۰۰5 تولوا يود

 ۰ ییا تگن ردمیدبشلوا توف ید ناطلس ییصاخ یسهدلاو كثلا دج
 ' هدنرخا لوا ناخ دجا ناطلس رود ردلهسور ( یراص »۰ یلبلخ ) "

 ۰ رد عاش یدلوا توف

 یدلیا انب ینیدجمم رایحه رع بولوا راطع ( هجاوخ ۰ اغاللخ )
 ۰ ردکتوب یخد یدیحس هاب کی هکیدربدنا عضو شواچ دیشج ینیربنم

 كندنفادوعسلاوبا مالسالاجش بولوا ندنفانصا یاج ( االیخ )

 بتکم یک هدنلاصتا هدقدنوا جارخا یثان ندییسرب یدیشما رانا ینماج |



 ۱ بس ۷۸, سس

 ربصم بول وانداما (كىدوج )یودخردنوفدم هدنعماحردراو یسهسردمو

 . ردشلوا دهشهد ۲ قرنل وب ءدنهف

 یا خ دح ناطبم ردیلرکب رایدایو يلناسارخ ( كي میهاربا لیلخ )

 یدلیا مظن یللخ ةمانقارف بوریو لک وک دوبحم رب یدلک هریمزا هدنرصع
 ردرهامرعاشیدلوا نکاس هدنا تافولایلا قرهای هوازرب بولک هقمزا هرکص

 ( یدنفا لیلخ لیلخ )
 نر ی هرکصو سردم هدهنهاتوک ردیمودخ كندنفا دو ینامرک

 ؛ ملح یدلوا یبا مور ردص هد ٩۱۸ و یسیضاق لوساتسا هد ٩۱۶ و

 زیست
 ندنیتولخ قیرط ردمودع كندنفا ىلع ییلهیت ( یدنفا للخ )

 تیدح لقن یدلوا توف هد ٤4 یدلوا ماما هددحاسم ضعب هلا تانا

 ۰ یدا رذلا اس و

 فک نصح ردیسهداژ هزیشهكتوفص لیعامما هاش ( وا للخ )

 یتسهعقو ناربدلح یدلیا شرح تدهائس شبنو باق یدنا یطباضیمهعلق

 یدلیا تسعبا ضرع ب ولک هني راترضح لوا لس ناطاس بقاعتم

 ۰ یذدلنا تافو یدعت

 / وا مس نا رود هلمدآ زوش تّولوا ندامعا ( اشابلثخ )

 هراتالو ضعب تولوا ندرایکب زاکی هدعب یدلیا دادرتسا ندرایلناربا ینیدرام
 ۰ .یدل وا توف "الاوتقم هد ۷ یدتنک

 1 ۱ رع زر یثاب یجاتسب هسرتلاپ هدن وياه یارس ( اغا لباخ (

 «,دیسیناپ تكنسملق یحناتسب یبلوا توف هدلوا ناخ نایلس ناطلس
 توف هد ۹۵4 بولوا یشاب باصق ردبلغوا مهابا ( اغا للخ )

 ۰ روند یدهسم یثاب باصق هک ردشغاب ریخدمرب

 ردىم اغ تاھا قسم یحاشن ندندافحا یرادناج ( كى رتفدلماح (

 هلقرط لیدیت هدمب یدلوا داماد هيچ یدعس مالسالاجش هرکصو سردم

 یرادرتفد نیدوم ءزرکص ندنلاحرا كهبلا. راشم ردشلواالال هناخروا هدازهش
 *.یدیایعاشرب ندفراعملها ؛ ملس * میلح * یدلواتوف هد ٩۷٩ یدلوا

 یش یسهیکت یاداوبا بولوا ندنقترط یتولخ . . ( یدنفالیلخ )
 ۰ ردنوفدم هداروا یدلوا توف هد ٩۹۰ یدلوا



a 

 سس ۲۸۳
 هدنسوق هنردا ردشلنالاحم راد ۸ ردشا یدللعم رع هدهناهاش ةسظ

 - ید حام لش رنو
 ردیسهداز هعرک كناشاب نجرلادبعیضاق (  یدنفانجرلادبعیصولخ )

 هدنسیتلا كنرخالا عمر ۱۳۰۰ نکیا یسضاف رتسانم بولوا ندناضق یامدق

 ۰ یدا قوطن ریپرب كلنانکس یدلوا توف
 ردشفلوبهدنراقلفرصتمو قلماقمعاق هرمشط ردنلوللدم . ( یدنفایصولخ )

 هابوروا وفلب ندتمدخوا قرملوا ادختک هنیراترضح ناطلس هخنس تیاهت
 ندنرلداتسا مرطس یدایا لاحرا هد ۱۳۰۷ هدوملادب یدشلیا تحاس

 م یدا مدآرب قوذ لها

 لتق یرد هد ٩ ردلعوا دردقلاوذ  احارق ( كب لیلخ )

 بحاص یخد هنوزبرط و هیطلم ءرکصو یدلوا کبناتسبلاو شعم هدقدنلوا
 ۰ ردشلباتافوهدرصم هدنلاس ۷۹۰ یداوا

 هنس هام كالکب رلکب بول واندنرراکب لواناخدارم ناطلس (  اشاپلیلخ )
 .. یدلوا دنهش هد ۸۰عیدشلوالئات

 بولوا ا ناشو هدشای یلح یسوم ( هرق كب لیلخ )

 ۰ یدلوا مدعتم هد ۸۱۰: و مزهنم بولوا هدنسادناموق رایدجگندرس

 (اهاب لیلخ)
 یرد ردیلغوا كناشا ىلع بولوا ندندافحا كناشاه نی دلاریخ لبلخ ییرادناح

 كلوساتسا هد ۸۵۷ ردشلوا مظعا ردص ءد ۸۳۲ "بولوا رکبعیضاق یک
 نفد هدنحراخروس یدلیا تافو ام بول وا سح دن تقاعتم ییهف

 یس سانس "هلماعم هلا لود ستازب هدهسپا اع ؛ ردتقم ۰ رده ردشفلوا

 . ردشکح هقاخ هنلاقا كتناعاخ كلەنس ناسکس

TTین ^  

 4 ا ا ۱

 طی شو و یا نا

 ( اغا للخ ) ۱

 هد ۶ ردشلوا یسکب رلکب لیا مود ناب بوقیچ هکلکپ نوای

 ایر ىح هنا تولوایسلاوهروم هد ۸ بولاق لصفنم ۳

 - ردشلبا تافو هداروا 1

 هنا هدننافو یرد ردسودحم كکب دوادلعوا ناضمر ( كیلبلخ )

 عماج هدهنطا یدلوا توف هد ٩۱٩ هلتهوکح هنس ترد زوئوا یدلوا یکی
r. 

۳ 
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 ةو ینادخک ترادص هدنلاوش ۲:۱ و یشابشواچ هدنلاوش ۱۲۵۰ یتیما

 ترازو ةبتراب هدنچوا یبرکی تنمرحم 44 و یرظان هبیرح تامعم هتسوا
 هدنداعسرد رامظعا زدص ردق هنناضمر ۱۳:۸ و شلوا ییاقمکاق ترادص

 هلکلرو هاش فر نوع رهم هنسوا بولوا رادنا هدنماقم ندنفیدلوا
 گكنلوالامسر *۲ یدلوا یفرصتم اشتنم هدنوالا یذاج ۲2۹ ردشلاق لصفنم
 لاحراینوک نجلا كنلوالامیر ۱۲۵۳ یدلوا یزظا هر اک ینوک ی یغکیا

 ا سردم یربک مودع یدا ردم " ملس: ملح ۰ ردنوفدم هدیونا ردشطا

 9 ( كم دعسا مهارا ) یمودخ رکید ردشنالاحرا ہد ۱۳۷6 ( كیدجنبما )

 یدسا تافو هد ۱۲۸۵ بتولوا یسالنم ریمزا هد ۱۲۸۲ و سردم یخد

 تایحرب یرلهرکساهد قردلوا افص قوذ یالتم (كدوم) یودخیحوا

 بواوا ندنرانواعم تلود یاروش یخد ( كب یماسرکب ) یسهداز هریشهیدیا

 ۰ زدشلیاتافو هدنسهدعقلایذد ۹

 هتمدح ضسبویثاب یجوبققرهنلوب هدراکرناود (اغادجا یصولخ )

 ۰ یدلیا لاحترا هدنسیکیا نول كننامش ۱۲۵۸ یدشلوارومأم

 73 فیدر یسودرا لیا مور بوو ندهناهاش رک اسع ( ك.یصولخ )

 ۰ ردغلیا لاح را هد ۷ یدشلوا ندنرلی الاربم

 یدشلوا یش یسرک بولوا ندیع دالوا ( یدنفا یصولخ )
Ae E ESTE 

 . ذا هیکتیسهلاخ یکه دەمشچ قوغص یدلواروهشم قللنانیب هلا حصنو ظعو
 3 هنر رد وفدم هداروا یدالبا لاح را هدساخ زب زعلاد,ع ناطلس طسا واتودا

 ندنراغش یسرک نالا هک ردشلوا مشر( یدنفا دشار ) ندنرلم ودخم

 ۰ رددراررقم نواه روضحو

 مزاعهش رشمج بولوا ندنسهلالس یراخزبدا ۰.( یدنفادوجم یصولخ )
 9 هناسحولوم یدلبا لاحرا هد ۲۱ نکیا خش تان عماح یدشلوا

 ۰ یدا طاطح ردن وفدم هدنسوبف

 . بولوا سردم ردندرلهداز یوهبنشراهح ( یدنفاقطصم یصولخ )

 ۰ یدلوا توف هدنسکیآ كىسە اىد ۱۳۹۰

 . بتکم تدم هنس شب قرق بولوا سردم (  یدنفا دم یمولخ )

۳ 



 ر ی یر مر

 سن تونه: تست ۳۳۹

 بس ۲۸۱

 ,یدنا یعاش ردشلدیآنفد هدنلقدنف یدلوا توف هد ۶ هلارود هدنامدج

 . ردندنفا یلاصو دجا ندلاحر , ینکی
 هدرادکسا ردشمربیلبق ینیزاع همجادتا هدنفق كلومناتسا ...(بطخ )

 6 و « رلهداز بطج » ردللوا مهار یم” راردنوفدم هل دالوا هده داع

 / | . راردیللوا بوسنم
 ورا او دردندیناسش و د غ افااا ) یلح ینخ (

 ۱۲۳۰ یدلوا ندناکحاوخ بوشش ندلف . ( یدنفا یدلخ )

 ۰ ردنوفدم هدنسوف هنردایدلوا توف هدنجوا كنس هدعقلا ید

 هداروا بواوا دلوتم هد ۱۷۸ ردنلهسورت ( یدنفا نطصم یدلخ )

 ۰. ردعاش یدلوا توف هد ۱۲۳۸ ورک هنلقهسام

 تبانادخ | نده رداقردلغوا كنضاقرم یللومناتسا ۱ ) یدنفا دج فلح )

 هدنزوقط كنس ها یذ ۱۱۷٩ ردشلوا یضش یسەکت هبق هدحناف بوبلیا
 ۰ یدنا یعاشو لضاف ؛ لع ۰ فراعم دنمدصح ردشلیا لاحرا

 ی « زاروب » بولوا ندنسهمدخ هصاعرالک ( اغ|نسحیصولخ )

 ۰ یدلیا لاحرا هد ۱۱:۱ یدلوا دعاقتم دراج یدنهلآ

 هد ۱۱۹۹ یدلواندناکحأوخ بوشش ندلف ) یدنفا لع یصولخ )

 رصع لئاوا ردشلوا یرومأم هتساشنا دس هرصم هد ۲۰۰ و یحافوقوم

 ۰۰ یدلیا لاحرا هدییلس

 یا بولوا ندنناکدد  یسهلاح ول وم هطاغ ( هددلععاسا یصولخ )

 ۰ ردزاتع عاش یدلبا لاح را هد ۱۲۲۰ یدیشلوا یشاب

 بوشش ندنفلراد هشزخ تناشاب اض فسوت ( اغا دجا یصولخ )

 شواچهد ۲۲۵ "بولوا یسافا راسهایس هد ۲۲۳ و یشاب یجوبقو روشحس

 ردشلوا. یسادقتک رایج وپق هد ۲۲۸ و یرظان هناخهربجخ هرکصو . لیکو یشاب

 هدفنال .ردشلیا لاحرا ًادعاقتم هد ۱ هللا رود یصانم یک و هدجإ

 ۰ یدنلوا نفد

 ) اشا دچا یحولخ ) ۱

 شلوا ۱ بوللوا عارح هلق .منر دامن رم ردندیلوطان

 هد اش رض هدنسهدعل!یذ ۲۳۹ و لوا رک دن هد ۱۲۳۸ و یا رک دب هدعب و ر



 تسا .I سا

 ردشلوا ندلاحر بولوا ندنناثک نوباه ناو ۰( یدنفا رضخن )
 پول دوبل وطن ءلتمدخ رب هرکص یدلوا یجناثن هدنتزادصكناشاب حوصن

 ۱ یدا وکتح ربپرم یدلیا تافو هداروا

 هه ۳3 یشاب یحنوق هدو ( هداز لاف ۰ -اشان رضخ )

 قردلوا دوحوم هدتس هراحم هل هد ۱۰۳۱ یدلوا یسلاو نيدو بولوا
 ٠ A ىدلوا توف هرکص

 دینوق هد ۱۰۳۲ تولوا یستفم هنساماو سردم ۰.( یدنفا رضخ )

 ۱ < أدا “اتص دناع* یدلواتوف هد ۱۰۳۵ یدلوا یسالنم

 هدنلعف یردارب ردیردارت ثیاشات ىلع ( دار دالوماح ۰ كب رضخ )

 یرعوط ةننشەئس ۸ ۸ رداشمالناللوق هدتمدخ تراک هلغاوا كرتشم

 .ردعلنآ "تافو
 ( اشا رضخ ج احلا )

 وبقهد ۱۰۸۲ و یدلوا ادٌغک هناطاس هدلاو بوروک تی رت دن واه یاس

 هنلادضک ۾ ناطلس صاح هدنلاحرا كناطلس هدلاو هرکص ردشلرو قلیقاب
 1 ٤ N بولوا یسلاو هنسوب هلرازو 4 هسر هد ۰ ۰4۳ یدلوارومأم

 ۰ یدلوا دیهش هديا موخه ءدنکوا

 ینا 1 هد ۱۱۹۰ بولوا ندرلبیذاب یجوق ( ا رضخ )

 . ردشملوا توف هدعب قرهلوا

Jتوف هد ۱۳3۲ بام ردبناروک ) یدنفا رضح جاحلا  

 ۰ رد عاش یدلوا
 هراسح هرق 9 هدماش ندیل راصح هرف ( مساق نیباطخ )

 ۰ یدلوا توف هد ۷۱۷ یدلوا لونشم هلسردت. هلئدوع

OP فی 

 ات اش نت یا

 نآوبد اباشاب نامع سک زج بوش ندلف ( یدنفا یطصم یطخ )

 هد ۱۱۱۲ بولوا .یناک اباد هنسب یدلوا یددحع نامط تولوا ئتاک

 ۷۱ یالوا ینفوقوم انا هرکص تولوا یتاک ران ویلاق د و یحافوقوم

 هلن دوع هلنمررخ ۲*7 بولوا یتا ه روا هن ایرتسوا هلیس هم ا یحاشن هدنمرحم

 7 3 ی-وا لوا بساع هن هدنلاوش ٥ لزعلا دعب بولوا یحبساخ شاب
۳ 
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 دین ےس

 بولوا یمودخ كياهولادبع نبسایلا (  هدازیابایاب ۰ یدننارضخ )

 هنشوو. بوبوقوا ندیدتفا بقل. هرکص بولوا یرهکی یدلیا دلو هدوبا

 یدلوا ظعاو هدندجس هتروا درلیرج کی یدشا تشرط لیمکت ندیدنفا
 ثدغو ظعاو هدنناشخ یسهکتوثیدم رادو عماح كناشاب سش هد ۰

 لئاضف یدلواناور اعم هننرفس یرکا هللاثلاث ناخ دج ناطلس یو مشو
 هدنکنح روباطهدنزکس یمرکی كن والاعسر ۱۰۰۵ یداردا ظعو راد هنا

 هشرزوا ایر یرلکدروک نکیا رروتک هلومناتسا نشحن یمارقف یدلوا ددهش

 یدا ظعاورسلثم رایدلیانفد هدنسءربطخ یعماح هداز دنیلد هدنفحرازاب رانا

 ( هناوید : اشا رض (

 بولوایسیلاو بلح هد ۹4٩ یدلوا یسکب رلکبنع بولوا ندارما چردتاب
 دنا ینلام بولوا یس یدلوا توف ندنوعاط الوزس هد ۹
 ۱ . یدلوا سلقم هلکمرر

 ( اشابرضخ )
 هرکصو یسکب رلکی مورضرا هد ۹۹7 بولوا یشاب یجوق هدنواه نوردآ
 هد ۱۰۰۱ و شلسالزع هدنسهدعقلا یذ ۹٩۹٩ بولوا یسلاو دادنبو لاو
 زاو شلدا لعهد ۱۰ ۰- پولوا یسلاو زبربت هد ۱۰۰۴ و یظفاحم ردلح
 . رداشاب دم یمودحم ردشلیا تافو هرکص ندم

 ها رضخ)
 هد ۹۹۷ وشلوا یناغایرصکی بوقح هلقلشاب یجوبق ندنوباه نوردنا هدو

 دادفبهدنسهدعقلایذ ۱۰۱۱ و نیشنهق ریزو هد ۹۹٩ بولوایسلاو لامور

 ۰ یدا ردم ردشلوا توف هداروا هد ۱۰۱۲ بولوا یسلاو

 ( اشا رضخ )
 دسوق هدعب یدقح هلکلیکی رلکب ناو هد ٩٩۰ بوقح ندنواه یارس هدو

 بولوانیشنهبق هدندم تدم یدلواریزو بولوا یسلاو راوشمط هد ۰۰۰ و
 یدلوا یظفاغ نیدو هد ۱۰۱ یدلوا یظفاحم هن وط هدنس های °

 ۰ یدلوا توف هدنرورم تدمرب یدلوا رومأم هرادکسا» ۹

 هدنراحرات ۱۰۲۰ بولوا ندراشاب یبوق هدو . ( انا رضح )

 ۱ ۰ ردشوا توف
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 مارش ینتتم دیرجن یدلوا توف هد ۸۵۳ یدلوا سردم ه.هبنامئع سرادم
 ندا یخ شیرود ) یودم ردشمزای تاقلعتهنحرش هداز الم بودا

E لاحرا هداروا هد ۸6۷ بولوا یسردم هبناطلس هدهس ورب ( دج 

 یدیا داع " دهاز ندهنظم ۰

 ۱ ندخاشم بولوا ندنسافلح لو ماربب یجاح ( دعقم ۰ هددرضخ )

 ندالوا راک ردنوفدم هدنشاب راکس هدهسورت یدلبا تافو هد ۱۳ ردناذرب

 ۰ زد كد سح ثروت هداتفا جش بولوا

 ۱ لیصحت ندنسایاب ردیظوا كناشا دچا هدا رکي رضخ ( كن رضخ )

 یدننشق قرەلوا درم هب یراحګ ریما هدلوماتسا یدلوا سردم هدهسورن هللا

 ردیاشهلصل یرضح یدابیداو عرشنه یدلبا لا زاهد ٩۳۶ ردشلوا

 دنعشنا دندهدازیرب وکشاط ردللراصح یی هدلوماتسا ) یلح رضخ

 ۰ ردعاش یدلوا توف هد ۸۵۰ بوسهدا ضش هلغفلوا شوخرس یدا

 توفەد ٩۷۰ تولوا سردم ردلدنردا ( زوک هد. یدنفارضخ )

 و ( یدنفا یصولخ ) یودخم رد عاش هلیصلحم یرضخ یدلوا
 ۱ ۰ یدلوا توف هدنفاضاق هقولاس

 اب رشخ )
 لیدنتسوک هد ۹۵۰ یدلوا یرای رهش روخاریم ضفتاب ندنوباه یارس
 7 یسکت رلکب دادغب هد ۸ یسکیرگن ماش هد ۳ بودک دهرشط هلکلکب

 ۰ یدا قم لدتعم ردذلیا تافو 1 ندنلاس ٩۷۵ یدلوا
FA. 7اچ ۳ 3 ۱ ی  

 aE ٣ ی ۳57 رج و

۹ ردندرلهدا زکب لام ( كيرضخ ۱
سیداوا کب نىدكسەد ۸

 هح راهن

 ۰ یدلیا لاحرا هدساخ میلس ناطلس لئاوا یدلاق هداروا

 ٩۷ ۰تولواسردم ردیم ودحم كن دنفا مرکلا دعندناضق ( ثكر رضح (

 ١ بوزاب هدرح ید راو یعاضوا بيرق هدیونح یدلوا توف هدنسهدعقلایذ

 ۰ یدا رب د ردیلمعص هنغوق زوفر ینلأت ةلج كمدارب

 3 توف هدنرخالا عید ۹ بولوا یثاشواچ هد ٨ ) اغارضح (
 . یرصاس ابو كيوب ىد ەم افا رضخ ندراشواح نوباه ناود یدلوا

 ردللوا ثنشا دمای رب



 ی می تخم بیپ وچ

 س ۲۷۷ تب ۱

 قوا هلا لاحترا هد ۱۲۹۰ (یدنفادعسادح )ندنرارادهنزخ ردشلوا توف

 ردشفلوا نفد هنادیم

 هحرلهنس بولوا اول بوش ندناهاشرک اسع, . ( اشاورسخ جاج لا )

 ردشاد|نیعتهنکلنیما نویاه:رص هد ۱۲۸۷ بولوادعاقتم تیاهن و شلاقلوزعم

 ۰ ردشلوا توف هرکص هنس ییا ر
 ینطصم یجاحج یضش یسکت اشاب دم  (.یدنفا دج ورسخ حاملا )

 ردنوفدمهداروا یدلیا لاحت راهد ۱۲۹۹ قرملوا میشد هیکت ردسودخم كندنفا

 لاحرا هدنرود ناخ دجا ناطلس ردیل هسورب (  يلح یلاصخ )

 ۰ رد یاش یدلیا
 هد ۸٤۸ بولوا رادمان ریما ردیمودخ كناشاب گرو ( كبرضخ )

 ۰ یدلوا دیهش هدنسهب راح هنراو

 یاصا هددنح رس رد مودع ك دج یغوا لاحم ( كرضخ )

 ۰ یدنلوب هدنابراغ ردق هننافو هللا ینأت ناخ دارم ناطلس پولوا ندهعصش

 ( كي رضخ )
 ردسودحم نیدلالالحالنم یسضاق راصح روس ندندافحا هحاوخ نیدلارصن

 .یدلوا داماد هناکیدج النمو سردم هرکص یدلوا یضاق اروا لصعلا دعب

 توف هد ۳ یداوا یخاق هدنشف راو را زاطاس هددسورب هدعب

 ردشم ری دشت درک اش قوح ك بولوا یزاتع كالع نالوا یرصاعم یدلوا

 هماقلا ريصق ردندنس هدمالت “لج یبرع لعو یللتسکو هداز هجاوخو ینایح

 هدصقر راد هداقع ردیعاش هدهنالث هنساا یدند « یتحرافط ع» » هلغلوا

 یجاح رایدلوا رزو رلاشاب دجاو بومیو نانس یرالعوا ردراو یسهنوت
 كناپوباپ ماج هتفح هدراوجوا نیداق یجاح رب ءرکص ردکنو یبماج نیداق

 ٠ یدلوا عیاش یا

 مدار هقس ردمودع كکپ قحا یسلاو اسینغم ( كیهاشرضخ )

 ناطلس يلج تیاهن یدروی م و طبض لوا دژ ناطاس یکلم هلفلوا
 وع یرالعوا ناخوراص و یدلنا مادعا هد ۳ بوروبت یقاستغم دمج

 ۰ رایدلوا ضرقنو
 هلتدرع یدلیا لیصحم هدرصم ردبلاشتنم ( یدنفا هاش رضخ )



 ۷۷ سس
 ةد ۳۳ تولوا یسلاو یو و راصح هرقو لص هدننابعش بول وا

 ناوی مدنسدمعا ید ۲۲۹ و یسلاودمزاو راصح هرقهلیمایضنایلایا هرتسلس
 لو او صراقو مورشرا ًابقاعتتو نوزیرط هدنرخالا عمر ۲۳۳ یدلوا
 مورضراو یرکسع رس قرش هدروره تده رو یسلاو زورعا ًارخ ومو

 یدلوا نادوبق ۳ هدندرد یرکب كنلوالا عبد ۳۸ و یدلوا یسلاو

  میقم هدرادکسا هبا لزع هدنسیکیآ یرکی كنبجر .4۲ یدایا ت یمراصیاو

 یرتناکو قومطفو یو بولوا رکسع رس هدنربنوا كدلاوش ۲:۲ یدلوا
 ٠ هشام شورغ كس نشقلا هدنسهرغ كننامش 6۲ یدلدا هوالع یللاو
 كنرخالا عسز 6 یدلوا یشرالاو سلع هدنسه ایذ ۳ یدلدا لزع

 هک احا دعب هلا عهدنسید» كننرخالاعسر ٩* بولوا مظعاردص هدنزوتط نوا

 هدنمرخ ٩۲ یدلک هتداعسزد اوفعمهرکمهامزکسنوا یدلدا دعهنغاطروفکت

 ٩۳ یدلوا زکمع رس بنات هدنسهرغ كرقص بولوا رومأم ههلاع سلاحم
 ۱۳۷۱ یدلوا دعاقم هدنمرخ +5 یدلوا رومأم دهلاعسلاخم هدنشب كنمرع
 ردنوفدم هدهصوصخ ۀبرت هدوا یدلواتوف هدنحوانوا كنسهرخالایذاج

 "اش ًاددحت یتسهیکت اغا ینطصم هحوق هد ۱۳۰۰ یذلبا اشنا هناضتک هداروا
 ؛ رادکشیا * مرک ؛ ی ۰ لس ؛ ملح ۰ تورث لها ۰ هاجصیرح ؛ یدلیا

 زانقط لیو روا یدا شوشب یج هفطل هدنس هحرد ازهتسا « ریدم

 . قامدخ ضبب هجرحو رکمع مظنت یدلاق یدالوا تولوا هجولا عبص

 هسرت نسح یر هل وک قوح ر یدا بيرق هزو یس ردشلر وک
 ىر مظعا ردص یسکیا ندنراجما ردشمتا لخاد هتلود تامدخ هليا

 بول وا ریشم زکس قرهلوا ندناربشم یرو ندالک و یدرد رکسع رس

 یسش اب تو ردشلروک ینهلوک یلبخ قر هلوا قی رف و اول
 یرامدآ ذوفن یذ یک (اغاد سر ) یراد هش زحو ( كب دجا )

 ۱۳۳۰ یدنا ( دش ر دج ) یرادرهم ر د راشملوا یشاب یجویق

 ع ) یمادضک ردغنلوا نفد هداشاپ ردیح بوآوا توف هدنرفص
 0 تافو هدنلاس ۰ كب قح مهار یودح كاو هدنحوآ كنلاوش ۷

 .  هدنراخرات ۱۲۷۱ ( یدنفا ریمض ) یمادختک رکید راردنوفدم هدنوب راپ دل
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 ییربنم بودا اش ییدجسم هل یخد ( ورسخیجاح )ربیدوق مناخ
 ۰ ردنوف دم هددع یاب یدلیا عضو اشا دم رادنوبد

 ردزاو ید هنما بولوا ندنراشواچ یهاپس ( ورخ لقب )
 ۰ ردوفدم هدماج لقادراح

 بنکمو مماج رب بولوا یمادضتک ناسزاز ( ورخ هجاوخ )
 ۰ یدلیا اشنا

 بولوا یراب رهش رادقوح ندهصاخ ةناخا ( اغا دج ورسخ )

 ۰ یدنلوا نفد هدنېد راوبد یدلوا توف هد ۸

 بولوا ندننابستنم یدنفا تلاح ردیلهنطا (  یدنفا دج ورسخ )

 ۰ ردیعاش یدلیا تافو بودک هننطوهرکص یدبا مدیکسم هداتک ناود

 هرصم ردیم ود كناغا. مهاربا لیلخ یلدمارد (  كب دم ورسخ )

 یدلیا طیض ینادوسو یدلوا یرادرتفد رصمو یطباض قوزویشاب بودک
 هد ۱۲2۹ یدسا جوزت یعاخ لزا یسهعرک كناشا یلعدح یسلاو رصمو
 ۰ رددنفا نیطف یحاص ارعش رک دن نکی رد عاش یدلوا توق

 (اها ورسخ )
 شم دا نییعت یرظان وق اص هلبا یغلیالا رم هناهاش رک اسع ردیلوق اص
 قردلوا لصحم سیویق هدسب بولوا فرصتم هفوص هلقلاولریم هد ۲۵۶ و
 هدنرفص ۵6 یدلوا قیرف شب هد ٤ بواوا قرصتم ش هدناضمر ۳

 هدنلاوش ۰٩ و یسلاو هنسو هلندازو هدنسهدعقلا یذ ۰۰ و یظفاع دارفلپ

 هدنرخالاعسر ۱۲۰۲ لزعلادعب بولوا یسلاوهماب هدنل والا میر ٩۰ و هنردا

 ,یدا ردتقم . سدم « یدلوا توف هدنلاوش ۱۲۰۲ بواوا یسلاو تورخ
 ( اشا دم ورسخ )

 جورطادعب بورک هنوردنا نوف قوا یار دادا یشابشواچ ردهزابا

 هد ۲۱۵ یدلوا ادک هرکصو رادرهم هدنفلنادوبق ههاشاپ نسح كحوک
 ۱۳۲۱۶ و یظفاحم هردنکسا هرکصو یفرصتم راصح مءرق یناریم ریم ةبتراپ
 ۲۱۸ یسلاو رصم هدشوالا یذاج هنسواو یسلاو دسزا هلئرازو هدنمرم

 هد ۲۱۹ یدلادالزع هدنزکسنوا كنس هایذبولوا یسلاو رکیرایدهدنمرع
 یسیلاو كيئالس ابا هلقالا لمارا هد ۲۲۳ هنسو هد ۲۲۱ كالس



 ۱ یداوآ اتع لیا مور بوش ندهلام هدیناخ ناعلس ناطلس رضغ

 شاب هد ۹۹۳ یدلوا رومأم هرفسو یزادرتفد لوطانا هد ٩٩۳ قرتلاب هرکص

 : یدلوا توف هدعب یدلبا لاصفا هدندم زا تولوا راد رتفد

 رگ ر یللوساتسا ردبلعوا كب زوک هرق  (لید یلح ی

 ۰ ردعاش یدلوا توفهد ۰

 ) مداخ : اشا ورسح (

 . هجراخ هرکص یدلوا یثاب یجرالک هبا زارحا یاقمرب كویب هدنوبام یارس ۱
 ۲۲۳ ۸ راد هد ۰۰۷ بولوا یسکب رظی ماش هد 4۰۳۰ وقح
 1 یسلاو ماش 9 هد ۷ مورض را هد ۵ اش اا هد ۱۰۰۶ ساوس

 3 یدلوا روما هشرزوا یحزای هرف هلکلیلاو رکب راید هد ۱۰۱۰ یدلوا

 بولوا یسیکب رلکب هرثینق ۱۰۱۵ لزعلا دعب بولوا یسلاو هنسو هد ۳
 ۰ یدلا مقتسم + ردم ردشلیا لاحرا هدفرطوا

 یدلوا کب رلکب هاروا بولوا ندنراساد رتازح (اشاب ورخ )

 : 3 . یدلوا توف هد ۵

 3 و او یاد ۱۰۳۵ نکیا یشاب یحوش ( هحوق . اشا ورخ )

 1 - یدلواتوف آق ون هکر  هاکىشود رسا هب اشاب دم هزاپا هد ۱۳۰۲ یدلوا

 ( اش ورسخ )
 ۲ ۱۳ e نادیطس هدعبو رادفوح ضفتلاب هدناهنوردنا ردیلهنس وب

 ۲ ۱ رمزا بولوا یسلاو زکیراید لزعلادمب هد ۱۰۳ ینا یریفگب هد ۳

  دادغب ردشلوا مرک | رادرسو مظعا ردص هدا عش ۷ وصل وک ٠
۳ 
r 
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 ِ هداو ون بول وا لْنع هدنلوالامسر ۱۰ ۰ یدمهل وا قفوم هشیا 7 هدننایراحم

 3 ۰ ردشا تافو هداروا .هدنز وقط یمرکی كنابمش و .ضشلک

 1 یمادنک لوق ,دنعف دف مورضرا توش ندعاحوا ۱ اغا ورسخ )

 7 ۰ ردشلیا تافو "الوزعم هد ۱۰2۷ و شلوایثاب نابکس هعق د ییا هرکصو

 _ اف ندنرلهدیفح ییرهنبودنا انب دمر (كب ورسخ یجاح )



 تین ۱۳ 0۱ تب

 نانلوهينبلا فیحنو یللاقص ربقو نالوا شا لوح هنکند قاریوط ینفکو
 نددحو هک هدشاطرب نانلو هدنرزوا یعابق كد ردشعا زوي تمر

 هللا لوس رق دص« ءاقبلاراد .ىلا انفلارادنم نولقنلب نوتوچالنونمۇملا » هرکص
 فرشافرط هلل وارر ج٤ ٩5۰ نیسح نییلچ ورسخ جاتحماموحرلا یفوتم
 یحرات كنوب ردشلدا اشنا هرترب هنرزوا یربق ندیهاشتفالخ ترضح
 ردرقا ,یسلواتاذو هلفلوا یحرا ینافو یلح ورسحو

 هدقسزا بولوا ندندافحا یتسامرک فون النم 9 ورسخ )

 هد ٩۷6 اب ٩٩۷ یدلوایسالنم هطلغو رهشیکیو هبلف هرکص سردمیدلیادلو
 لئاسرو یسهشاح ههبعیرمشلا ردص یا ۴ ۳7 تناید یدلیا تافو

 ورسخ ) يودع كنو بواوآ یدنفآ ینطصمسردمیودخ ردراو یسهددعتم
 سدقو ربمزاو سردم هدو یدشد ؛ هداز ورسح ؟ کوب هک رد ( یدبتا

 یدلیا تافو هدشلوالا عسر ۱۰۲۰ یدلوا یمالنم بواو ماش سلپارطو
 . یدنا لضاف یحاص هنسح قالخا

 1 ) هسوك اشا ورخ (

 یھاشدا دامادو یی رلکب هدعب و کب باتنع هد ٩۰۰ بوقیح ندنواه مرح

 ماش هد ٩۷۰ یدلوا یربفس نارا هدنراخحرات ٩1۷ هدعب یدلوا رادرتفدو

 بواوا یتبلاژ رکب رای هد ٩۷۰ یدل لانصنا هد ٩۷۱ بولوا یتسلاو
 نا یو ج4 و مواوضراهد ٩۸۸ هلئایالو رودهدعب یدسا لاصفا هد ۸

 ناربا هد ٩۹ بولوا یسیلاو ناو هد ۹٩5 "و بلح هد ٩٩۲ و رکب راید
 ۰.یدا فقاو هشروما دحرسو ریدمو ریشم یدلوآ دنهش هدننرح

 روخارنمو یشاب یوق شاب هدنسولح یتا ملس ناطلس ) اغاورنخت)

 .:یدلیا تافو هدعب یدل وا دعاقتم هد ۲ بوایدا لع هد ۵ یدلوا

 كنساشا بولوا ینادفک كناشاادجا سا دص( ت ورخ )
 هد : عماح یدلیا ماعا قردلوا شا اش هتعماح وبش وط هر ص ندا و

 . یدلوا توف هد ٥ یسودنک یدلو مانح

 ناک رزاب ردشلبا تافو هد ۹۹6 بولوا ندراح . .( یاح ورخ )

 تا ۰ ری كنیدجم
1 1۸ 
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 یرادرک اش یدیالماک لضاف یدادیانفد هنس هسردم هلبالقن همهسورپ یثعف
 راق E و هقفو یررغ وررد ردراو یدج رب هدنداعسردردقوچ كب

 ردراو یرتآ

 . ۰ ردندهبنافع یاما نالوا رادمان هدنابراح ( هدازکب « ورسخ )
 1 0 ( ید ۰ اشاپ ورسخ )

 . هنوف هد ۸۲۲ ویمادنشک رایج وپق بوروک تبیرت هدنوبامهیارمس ردیل هنسوب
 3 رز ماشهرکص یدل وا یسکب رلکب بلح هد ۸۳۸ و رکیراید هد ۸۲۸ و

  هرکصهامیکیا یمرکب یدلوا یسیلاو رصم هد ۸4۱ یدلوا یسیکبرلکب ییا
 هد ۸۵۱ یدل وا ینا رب زو هلیسهرص یدلک هنداهسرد بول وا رزو هد ۳

 ید اورپو لابی و دیدشو دیدح ردنوفدم هدهجاب یکی رد_شلنا تافو
 ( كیدروق یلغوا ورتمخ ) هنلغوا ردمردار كچ وک كنو اشاب یطصم الال
 هدا زهش ریلس نالطس هدنسههاس یسیع یدیاكىرب قوچ یسهنوعوهعن روند

 هدثلاث دارم ناطلس رود یدلوایکب دفص و هدکن هدعب یدلوا بحاصم نکیا

 یدا مهدنا لدع هدهولا یدلا مدا ر روشیقای یسهسیلا یدلیا لاحترا

 ۰ رداشاب نیسحلعوا ورخ نداصا یدح

 1 (هداز ناطلس ۰ كیورسخ)

 1 هسرتلاپ ردکب حوصنیرد ردبس هداز هعرک كنیرلترضح ینا دنزناب ناطلس
 7 انا هد ٩۳۲ و هردنس هدعب و هردوقشا هد ٩۲۷ بولوا کی هنسو هد ۶6

 86 هدندم زا هدهسیدلاق لوزعم هلیصن اشا همالوا قلارارب شلواکب هتسو
 ۱ ندنمرات ٩0۰ قرهنوبهدتالوردق هتسزوتوا ردشلسیا نیمت یبیلاو هتسو
 هد ۹4۶ بولوا نداصا ید ( كب دوم ) یودخشم ردشللا لاحنرا هرکص

 سالک هرکص یخد ( كب دارم ) یمادقک ردشقلو هدیرح هللرد هدهنسوب

 ۰ ردرادماب ربمار شلوا قرصتم كسوا هد ٩٩ و

 بولوا یسانا ةداعسلا باب هدیناخ نایلس ناطاسرصع (اغا ورسخ )
 ۰ یدئلوا نفد هاروا هدشنافو یدلیااس ینیدصخم اغا هدرادکسا

 دعاقتم هدنشبنوا كاش ٩5۰ قردلوا نیما درا ( یا ورت )
 هدننادم قوا هداشاب مسا هدنس هدعقلایذ ۱۳۰۰ یدلوا توف هدعب بولوا

  شمامنا رفت یدوجو هدلغرن نالبحا هلا .دهاشم هدنسایژر اغادجا یجراّزم



 ۳ را ی یو م یت او

 ۲۷ تن

 ) اشا مرح ( 5

 هما نیدلا ملصم یضاقو یکب هرصبت هده راح هللا یتش نونلا وذ یدلوا

 ۰ رلیدل وا دیهش رتارب

 ) اشا مرح 1

 ماشو رکبراید هرکصندقدل وا یکب هولا بوقیج ند وامه نوردنآ رد هاون

 نایلس ناتطلس رخاوا یدنل وب هدرا هب راح ےظع ها رب زرد یدل وا یسک رلکب

 ۰ یدبا ربدمو عیصث یدلیا تافو هدیناخ

 عماج هد ٩۰۱ بولوا ندنراشواچ نوبامه ناود (شواچ مرخ )
 ۰ یدلوا توف هدعب یدثا ان هعشجو بثکمو

 ىلع یلسزو ندندالوا ندلالاتج ینارسفا ( یدنفا یلاج مرخ )

 تول واژلتیم هسد رهن نکیا سردم ردیمهو دم كندنفا نایلس ندنسابرقا یدشآ

 ۰ یدا فتاو هئارضاخحو انشا مراتورعاش یداوا توف هد ۰

 بواوایّصافو ۰ سردم ردیسهلوک كناشادمع یفوص" ( یدنفامرخ )

 هد هاش وط یدنا یدننشمن یدلوآ توف هد ۰ نکی یصاق هدناتسد رع

 ۰ ردراو یسربتک فاقوا هدماشو یسهسردمر هدنمان هیمرخ

 یساغآ رايها س هد ٩۹5 شلوا یاب جویف ضباب  (اعا مرخ ])
 راها پس زارکت هد ۱۰۱6 و یماشواج زارکت هد ۱۰۶۱ و یسایش واخ هدعب

 ۰ یدلوا اروا هذاصم ن ول نولوا اقا
 «رردوهشم یاشردشلنا تافو هد ۷۲۵ ردولهد (  ورسشریثا 1 ۱

 ( یدنفا دمع ورسخ ) 7

 ادا ووا ندنننارفا تنرفیرد هاوار ردوا ر دا ا
 ابلفت بوند « ینیاق ورسخ » کو تولوا یعسا كس هتشنا ورسخ ردشلیا

 سردمو یدلک همور بووقوا ندوره ردح ندلا ناهر یدلوا ضخم

 ناخد ناطاسهد ۸:٩ یدلوا رکسم,ضاق هد ۷٤۸و یسشضاق هنردا هدعب و

 بولک ه هنزداهلا نایبلابراشمهد ۸۵۵ بودیک ههنرذا هدکلر هل رتمطح
 یدنک هب هسورپ هد ۷ تولوا یتسیضاق لوتاتسا هد AY یدلوآ ربعتم

 یدلنا تافو هد) وساتسا هد ۸۸ ۵ یدا وا مالسالا جب وک ًاوعدم هد ۸۷ »ِ



 ۰ رداش یدلیا 9

 : اا داتا

 بول لصفنم و ذع) یدشتک هب هن ردا هلا ودرا قرهلو هدیداعءرد هلا 8 ل

 و > و یطظفاحم رح اد هلا لرعهد ۲-۱3۳ بول واینیلا وهنسو هی 8

 یدل وا توف هدنراګ رات 1 ۳

 ی دید یه»اح هاح نامفییحم یدل وان داق ور یا رس تولوا 3

 : یدنل وانفد هنعماح همزابا هلاتافو هد 3 ۷۹٩

 ی ۷
 و و یلرساتنم ( یدنفا ىلع یرواخ )

۳ 1 

3 3 
 یدیفح كندنفا کت ینانیج ) دفا ررع
e 

 7 ۳ راس نوری (اعاب یدروادخ) "

 1 بولوا یسیکب رک ةنسوهف ۱۰:۵ و صراتهد ۱۰۰۳ و یسیکبرکب ناو .
 ۰ ردشلوا توف هدعدو شلدا لرع هد ۰ ۱

  ( Eهدازکب دو + اشایدرب وادخ (

 هدنس هب راح هنتنس هد ۹ بول وا یساشاب لیدنتسوک هد ۹ ردلکتره

 اا دروف هد ۱۱5 یدلوا یشکب رلک هردوقشا هلفلوا صالخ یقرهلو

 نفر دجا ) یم ودخم یدلبا لاحرا هد ۱۱۳۳ یدلوا یساشاب ناصبلیا هد ۱۲۱ ۰

 ِ ی راگ هدنرخالا یذاج ۱۱۶ ۰ یذلوا فرص نت ودهد۱۳۲ (اشب

 ۱ هد ۱۱2۸ یا بوک لفرص نک دقود هدشنولوا شکن راک یدو
 e 1 هدننافو یرد ( اشاب یدرو ادخ ) یودحم كناشاب دجاو ردشلیا لارا

 ا هدنلدونرا ردف دنرگرات ۲۱۸۳ یدلوا یماشاپنیک هقود هدنبجر ۱۱۵۸ ۰
 . ید (اشاب دجا )یعودخت كنوب ردشعآ لاحترا هنسوا قرهلوا روا ما
 E ۱۲۰۰ بولوآ قرص نک هفود هدنسهلا ید ۱۱۸۳ ناصبلبا هد ۷۹

 . ابو يناک یریکب ردیلوباتسا ( هدازیجفوا ۰ كییطصم ییادخ) ۰
 ۳ ردا یدلوا توق د ٩۷۵ ىا
 د ناطلس ینافو یدلبآ ان دصعم رب هدرادکسا (  نوتاخهجدخ ) و

 ۰ "ردو صف لا

 .ندنرادنسوا كناناریشب چک یمافا هداسهسلا راد ( هتموا هصدخ )
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 هدنسهض كنس هطایذ ۱۲۰8 یدلوا ۍسهاپ لوباښسا هدعب یسالنم هکم
 ۰ ردنوفدم هدنغاب سئوت هدرادکسا یدلیا لاحرا

 یجتادهددبلاغبونلوب هدنسهناخ ولوم هطلع . ( هددلیعاعاصلاخ )

 ۰ یدا « بیدا ۰ فیرظ یدلیا لاحرا هد ۱۲۱۳ ردشل وا یشاب

 سردم ردیمودح كندنفا دعسا ( هداز یمشچ یدنفا دمحم صلاخ )

 هتسو هد ۷۹ مورضرا هد ۷۳ تورب هد ٨۸ تولوا اوتف "یل اح راو

 هد ۱۲۹۲ و شلیااقترا ردق هنس هاب هکم بوک هحرحهدعب قرهلوا یسالنم

 هد ۱۲۹5 و شلوا یمهاب لوبناتساهدعب قرهلوا یشر ریت ناد هسور

 ۰ یدا هدایز یسانتعا هناشسشت مسر ردشلیا لا را

 قرهلوا ندنانک یرکسعءرسپاب ردیلتداعمرد ( یدنفادجم صااخ )

 یی وتکم 9 هدنمرحم ۱۲۸۲ ردشا وا یسح هبساګ ودرا یحدرد

 نک هدنس هجا ید ٩۱ بولوا یسیصوتکم فاقوا هدنس ها ید هنسواو
 یدا مضا وثم * بیدا ۰ بتا « ملا ۰ یدلواتوفهد ۱۲۹5 بول و ایرادرتفد

 هنلق نا ودد یدلیاد]وهد ۰ ( هدازرعرهاط «یدنفافسوصلاخ (

 بولوا یبناک یجکیا ترافس هرکص یدلوا غارچ هنس هطوا هجرت هدعبو

 یمرکی بول وایناث ميزتمهرکص یدلردنوک هماش سلبارط هلترومأم هد ۱
 انشا ناسل یدلوا توف هد ۱۳۰۰ یدلدبا دعاقن هلیشاعم مات هرکص هنس

 . ردراو یقیلأت ییا یدا كع قوطن ۰ صا2

 ( یدنفا ناغع اصلاخ )
 یدلوا یسیح وتکم ترادص هدنرخالا یذاج ۱۱:۳ بوشش ندیلام باب

 هدنلا وشهد وع هتداعس رد هدنس هنس یدلردنوک هماش ل وزعم هدناضهر ٤

 یادنهک ممر ٤۷ تولوا یتا "هرک ذن هد ۱۱۶+ و یمیج هرک دن هیلام

 ردشملوا توف هدعب و شلدا لزع هدنلوالا عر ۰ یدل وا لام ردص

 ۰ یدا ذوفنیذ ردیدنفا ىلع ندلاحر یم ودح

 توف نکیا دنعشلاد ردردارب كجوک كنيبلج قشم (دج یلاخ )

 ۰. ردیاش یدل وا

 یسهم رک تاکبدجا و یسهباد كناخ دم ناطلس ما وا (نوتاخدناخ )

 ردراو یدحمرب هدرلچقارط یدلوا توف هدنزوقط كنرفص ۸٩۱ بولوا



A ema 

 هلفاوا ( كىدلاخ ) رکید ندانرق یرصاعم یدافرام دمر فقاو هوابه

 یدیا ررید كن دلاخ كوب کو و كج وك کوا 0

 ) هداز فسو « یدتفا دجا دلاخ (

 یمالنم رکیراید هدننابعس ۱۲۹۹ سردم ردیمودح كندنفا فسو ندرودص
 یسهاب هکم هدعبو یمالتم ماش هدننایعش ۲۷۷ بوک هجر هد یدلوا

 ٩۳ یدلوا یسها لوب اتساو یرکسع ماسق هدنرخالا عير ۸۲ و

aleماتا لا وما هراداو یسهناب یلوطانا هدعبو یسیضاق لوباتسا  

 بول وا Fere ماکح باضنا و هع رش تاقفدن هدنحر ۰ بول وا یر

 « روفو « ما یدشلوا نفد هناي یرد هدعاف یدلیاتاف و هدنلا وش ۹

 ندلا لاج دح ناشلو هدهیمالساتصشم دنسم موبلایرام ودخحم یدا ريدم

 ۰ رددنفا تأشن یغطصم ول هاب لوبناتسا هل رات رضح یدنفا
 ( هداز ینابع + یدنفا دمع دلاخ )

 مالالا جش یرد بولوا سردم ردیمودحم كندنفا دعسا دجا

 شتا زارحا ییرلها یلوطاا و لوباتسا و هکم و النم هدقدلوا

 تلود یاروش هد ۱۳۰۰ ردشلروب ناسحا یعلاصعا تلود یاروشو

 لاحرا هدنرب یعرکب كنناضهر ۱۳۰۷ یدلوا یناث سر هنسهرناد ناعظنت

 ملح یلهزب رج SE كراشم یدلدبا نفد هنوس هب ر یرد هدیونا هكا

 هلغاوا توف "ایغفص یمودخح رب هدنماي < دچا دعسا و یدا یصعو لدتعم و

 ۰ یدیشلوا هدسر هقرف یس ردشمالاق یقع

 لغو بستن هیشاب ینطصم یلقی ردلاشاپ مساق ( یدنفادمعسلاخ )
 یدل واتوف هدنرخالامیر ۱۱۱4 یدلوا یمالنم هرونمٌهندم تیاهنو سردم

 ۰ یدیا یلزو راوک و ی.هفیطل فیک لها ردندارعش
 هد ۱۱۹۰ نکیا سردم ردلدارغلب (  یدفا ےھارا صلاخ )

 ۰ یدلبا تاف و

 ههات وک هدنناف و هلغل وا یج ودحم كنهدد بقا جش ) هدددج | صلاخ (

 ۰ ردقاش یدلبا لاک راهد ۱ یدل وا یڪش یمهناح ووم

 داماد هبیدنفا دمع یشابیکح (  هداز هللاضیف « یدنفادح صلاخ )

 هد ۲۳ ویءالتم هسو ر هد ۲۰۱ و یدلوا یالنم هطلعو سردمیدل وا



N : 
 يارا اول رمو یالاریب بیوشت ند رکښم .. .(اثا ویچ دلاخ

 هدر ودرا قرهلوا قیرفهدعب یدلوا د یرکسع یاروشراد هد ۲۰۰ و

 لئاوا یدلوا ندنناکرا یسودرا زاح و قارع هدنس هدءقلایذ ۷۰ یدزک

 ۰ یدل وا .توف هدیناخ زب زعلا دبعناطلس

 .اولرپمو شقلو هدنسودرا ناتسبرع بوشیت ندرکنسع .(اشایدلاخ)
 . نادناموق هنس هقرف بلح هلقلقرف هلففلوم .هدنمدخ | هدنلئاوا ۱۲۷۷ بولوا
 ۱ ۰, ردشوا توف هداروا هد ۱۲۷۸و شاوا

 ۰ .ندیلام ردیمودح .كندنفا نیما هداژیلرصم ( یدنفانسح دلاخ )

 ۷۹ یدا وا یسیج هبساحم هدیرجهد ۲۵۹ یدلوآی ربع هد رج توشیت

 هد ۱۳۲۸۳ یدلدبا لرع هدعب یدل وا اضعا هن هبلامساح هدن وغل تالبح هتساحم

 هدسلف هدب رج :یعودخح یدنا مرک لئام هقوذ ردنوفدم هک وبا ردشلیا تافو

 یسیجهنساح نازوق یرکید ردشللا لاضرا لوا هنسنواندودنک كنیم ربع

 یلعواتایحر ودکی اضع یزکید ردشلیا لاصرا هد ۱۳۰۲ هداروا كییرون

 ۰ ردرا و یدافحا ندنراهع رک و ردکب تنصا لیعاعسا یر دم یرابناتطح

 یدلوادعاقتم هدنسهعایذ ۱۲۷۹ قزهلوا قیرفواول ( اش دلاخ )"

 یعادعاقت تولوا ندنفلبالا ربم هدايودرا یکی هدرا ۱۲۸۰ یتلاول
 بولوا یظفاح هندم هدنرفص ۱۳۲۸۸ ردندهبض فداصت یس وا هداروا

 هدنس دعا یذ ۹۶ هلا لاصفنا هرکسزا یدلوا مرلا مش هدنناضمر
 هدیوا یدلیا لاح را هد ۱۲۹+ بولوا یسر ین وسیم وق هناما

 9 ۱ ۱ ۱ ۰ ردنوفدم

 ٠ ا تتلو ۱۳۰۸ نکیا یالاریم هدنالا صر هصاخ . (کكدحدلاخ )
 ۱ - ردنوفدم هدیوا ردشلوا توف هدنرثوا

 ندننا رم یهر اد كنبرتمضح ناخزب زعلادبعناطاس ۱ ) كیدلاخ ۳

 . ردشلوایعیبامیصنکیا هدنران وام سولج «رکصندک دنیک هفیرشمح بولوا
 مصا هدنغالوق یدلوا یهاشداپ یانرف سم ردق نوک نوا هدنسه اید ۸

  ررقت هدنمدخوآ ردق هنلاس ۱۲۹۰ هلا لقن هکلیکییام یشکیا هن هلغلوا
 جام یدلیا لاسحرا هد ۱ ردشمع هدتمدح یرگ ول او شعا



 ادب و نداد ندن رام ودم ردرا وقافیلأت ردنوفدم هدنسهیکت هدماش
 ر | تافو هددف روا یدنفا ندا باهش بودا لازا لوا راب دنفا

 هب ۹ مناخ همطاف ی الا ۱۳۷۰ ا نردلام 2 :)

 نشت تسوننالا ۳ ردیس هفیلخ كن وی ید ید ۳3 راد و رب ثا تب

 مت وات ۳9 رد ههو دخ یدنفا دجا ندلا ج یدنفا مع

  قرصت دا هد ۱۳۲۰ :ردسودخحم كناشا دجا یناباب. (  اغاډلاخ )

 ay هد ۲۳۲ یدنا وا لس هن اقا ر رج و یوک هد:۱۲۲۳ بول وا

 ۰ ردراو یرلم ود ودشلبا لاح را هرکص راهنس جاقرب یدلدا ل

 . هد ۱۳۶۹ بولوا اول رم ضیفلاب هد هناهاع:رک ابسع ۰( ا2ا دلاخ )

 .o ۳ ۱ - ردشطا لاعترا

 . سردم ردیمودح ثاکی نام * ہدازاشا دع بالم ) ( كیدعدلاخ )

 ۰, ردنوفدم هد وبا یدلبا لاحرا هدنجوا كنمرحت ۱۲۹۳ بولوا
 3 با ( یا دیدلاخ )

 3 .بولوا قبذ هروصنم هد ۱۲4۸ ویبناک شاب هدرج پوشی ندهیلام مالقا

  یسیجهبساحم تادرا و هدنبجر ۱۲۵5 ویلوا نیم یسهبساحم تادراو هرکص

 . یدلوا جهبهاح ۳ هد 6۷ یدنلوا لزع هدنین هدعقلایذ ۲۵۹ بولوا

  هدنادراو یلیا مور هلشرف 4یکیا ,یکلیج هسا, تادراو هدننابعش ۲

 i هدنبجر 19 بول وا یراد رتفد لبا مور مواد ٦۳ یدلاق 3

 1 ترا هدنیجر ۰ ردشلرونک هل رادزفد ۳1 هدنسهدعهلایذو ˆ شغآ وا ل

 1 یاب 1۸ بول وا یرظان نواه یاقوا هدنلاوش ٩۷ یرظات هبلام الا

 1 رد وفدم هدیوا یدلوا توف هدنرخالا عید ۱۲۱٩ یدنلوا لوع هدنسهرخالا

 ٠ ,٠ ردیدنساضعا هادم ك تش نډنرامودح يدنا نکذز ټتباقو بساح

 ٠ یسالن هطلع هدنرح الا عیر ۱۲۲۸ سردم ( یدنفا ناعلص دلاخ (

 ۰ یدلواتوف هدعب یدلوا



ne ْنر  

 ۰ ردشرظ صاشرب روهشم ةلفراعم یدلیاتافوهد ۱۰۷۸ ندنلوا ناشخا " 
 ندهبلام یدل وا روهشم هد « لاه ر » ردیلناهفصا ) یدنفا کاخ (

 ماش یدلوا توف هدنسهغایذ ۱۱۷۹ یدل وا یی وتکم راد رفد هلّصیش

 ( دوج ناطلس ازس هسدوق هشک و هد نسا یسوبف رادزتفد رد رهام

 4 ۰ زدم وس یعید جرات ِ

 یدلوا توف هد ۸٩۰ ردند ص یالع . ( یره زا هللا دبع نب دلاخ )

 ۰ ردیفیلأت كنو حولا نوعصع عرصتلا

 لوا منال دب متسرجاح بولوا نددا رک ایایها . ( كىدلاخ)

 . ردشلوا لوتقم بولوش الک | قافت ندنراوطا هدهسیدلک هنن راتمطح

 ج بولوا یدیفح كندنفا لیعاعما یمورضرا . ( یدتفا دلاخ )

 توف هد ۰ رددرکاش كندنفا نسح یرادکسایدرک اشلراهدا ز هللا دج ۱

 ۰ ردرهام طاطخ ردنوفدم هدرادکسایدل وا

 یدل واف رمصتم ناباب هد ۱۱4۵ بولوا ندنسهلبامیلناباب (  اشابدلاخ )
 . یدلوا توف هدعل |

 ندارما ردشکیایو یمودخم كناشادجم ( هدازراوسهش ۰ اشادلاخ )

 قرەنلو هدنرابرح ابالا هبسور یدلوا فرمصتم لیاما یدلوا ندناریم ریمو
 ۰ یدلوا توفهرکص ندنحرا ۱۱۰۰ یدلوا رصتم هرقنا هرکص

 بولوا ناریمریم هد ۱۱2۷ بولوا ندنسا ما دونرا (  اشادلاخ )

 ::یدلوا توف هرکص هنسجاق رب یدلوا یقرصتم لیدنتسوک

 یدلوا یراب رهش راد هنزخ قلاب هدنوناهه یاس ( اغا دلاخ )

 توفهدنسد نوا كل والا عید ۲۳ تواوایمافا ةداعسااراد هد ۰

 ری یک نوو ا ی یا هه اا بت

 . ردنوفده هدنسهتاب یسهبرت هدلاو هدیوبا یدلوا

 هد ۱۲۲۲ بولوا یی رک شع شابو یشاب یوبف ( افا دلاخ )
 ۱ نى وقد هفزادکبا ینلوا توقف

 هرف هدهنایلس هدنلاس ۱۱۹۷ یتدالو ( یدنفا ندلا ءایضدجدلاخ )
 نا ر ع رکلادبع جش ندنساقلخ ویواهد هللادبع مش ردشل وامها و هدغاط

 تره هماشنداروب ب واک ه داعس رد ندنف رطدادغب ردشلیا هب دنبشقن تش رط لاکا 1

 ردّشدا تافو هدنشاب شب قرف هدندرد كنسهدعقلایذ یسهنس ۱۲۰۲ یدلیا ۲



 سو ی
 تل هد ۱۱۷۱ یدل وا نلعسم ندیتیکم دجا ی دیه 9

 ۰ ردصاش

 اا ودندندافحا كکبدجحیحاص عماحهدسوغرب  (كهارایماخ )

  ناطلسقرهلواعدن «یبلچ قاروط یراد رفد یهایس ردیلغوا كنیبلچ دوم
 ردصاش یدلبا تافو هد ۱۰۰۶ یدلوا ندناکدن كن رلترضح ین لس

 ۰ یدیا ( یمتام ) یعدق مان
 ندنسافلخ ترادص *ییونکم روند « هدازادٌککمرق ) یدنفایماخ )

 تیرومآملیوحت ه هیلدع ءرکص یدیشاوا هفیلخرسو ربع هنسقوچ ر بول و
 هد ۱۳۰عهدار ران ودک هه رش ج هدعب یدل وا یسیح وتکم هیلدع هد دم تدم هلا

 ۰ یدا بیداو ملح زواج یناسکسیتس یدلیا لاحرا
 قدلوا یکب قاصسو هفرفتم « هداز اشاب سابا . ( كب دمع یناقاخ )
 ۰ ردراو یرعش ناود یدلوا توف هد ۰

 لئاوایدا بوصنم هکب لیعاعما یلراب دنفساردیلنومطسف (  یکاخ )
 ۰ ۰ ردصاش یدلوا توف هدیناخ دیزاب ناطلس رصع

 1 ردیاشیدل وا ت وفهدیناخ د زباب ناطاس رسصع هدوب زدیلب وکسا (یک ح)

 . ناطلس رص بولوا ندنسابرقا یعنص ( یلچ یطصم یاخ )
 ۰ ردیاش یدل وا توف هدل وا رع

 بص تولوا حابس ردندننادناخ و ندنتس ارا . ( یدنفا دمع یکاخ )
 . ناطلس رخاوا یدلوا مزام هفرمش جج هبا تبحاصم و تاقالم هنن راش مو

 هد ۱۰۲ یدلوا ماصناو مارک | رهظم تاعفدلاب بولک هدلومناتسا هدنلات دمع

 ةسللاقرهلوا قیحا قااو شاب اعاد یدلوابرمشم یلاع شیورد یدلواتوف
 شیورد یحاصمهدننافو یدازلیا لوبق یشرب ندهسیگ یدیارلیا سیلتهرهاط

 شیورد هنر یدلوا بارخ یلاخ ندهلزت هدهسیدد مهنوط یلووا نسح

 ۰ یدک هدد زورون

 ne ( یدنفا دمع کاخ )

 ثانیبعت و هفبظ و هچفا زوب ندکرک قر هلوا ناسلسم هدعبار ناخ دمع

 یدلوا توف هد ۱۲۹۸ هداروا ردلل رهشیک ریو

O 7ی  To 

 0 ی 2 0 نی ۹



 . یدل وا .

 بس ۷۷۳ سس ۱ 0
 ۰ یدبا مدآ یلتامولعم ی هفیطل » انشا ناسل

 ناودهرقناوششلوهدنرت رومآمهیلدع توشش ندلف  (اشادجمرذیح)

 هد ٩۳ ویونرط هدعب قرهلوا فرصتم رهش ربف هد ٩۰ مرکص ندنتسایر ری
 هسور و كيالس اش قو یسها یکی راکب هد ٩۷ یفرصتم هیاسا

 قرهلوا یفرمصتمهیهان وکه دعب و شال و تدمیلیخ هدن رکان واهمیلاو هدنرات الو

 :هداروا هدنشرنلإ .كنبجر ۱۳۱۱ و شاوا یسیلا و مورضرا هدنرخاوا ۱ ۰
 ۰ یدبا ,یلتورت رالکا شيا ردشلیا تافو

 بولوا یردارب تاکاچ دنپس ردیلدصکب رادراو ( ىلج دم ینربح )

 هددهلدوس یدلپا تافوهد ٩۶۱ قرهلوا اعا یرازوک یدبا ندنناک دد نیش

 ۱ ۱ ۰ ردیام ناود بحاص ردن وئدم

 2 یا توف هد ٩۱ بول وا بیس اش تیم

 رد اش یدلوا توف هد ۱۰۳۹ بول وا سردم . ( یدنفادجحیت ربح )

 ۱ یو شلو قرهلوا ناوخ یسراف هدیاکدیئو هدک دلک هتداعس رد یعفن

 ۰ ردشکا هرعاشم

 رک و بلاغو ایض توشیتب ندلق ردیلهدنراد . . ( یدنفا دمتریح )
 "لرهدنک هرصم هرکص یدلوا ندناکجاوخو یناک ناود هرلاشاپ لالجو

 یماشناو رعش یدلوا توف هد ۱۲:۰ یدلوا صاج بناک هباثاب عدم
 . و یسهبقلا ندوح یسهمانتغل موظنم هلیماب .« نابزهس » رد و2 مهو .لوبقم ۱

 ۱ ۰ ردراو یأقنم

 بولوا ندنسهبنک نواه ناود ردبلوناتسا (  یدنفا تريح )

 ۰ ردیاش یدل وا توف هد ۲

U ORE(ءاغا لصق )  

 توف هد ٩۱۲ یډشا ان دج هرب هدشاطکشب دخ تف  .(ندقماخ )

 هد ۹ هلا نایصع ءدرمصم بول واندنسا مآ نس رجب ) اج

 بولک هتداعسردر دله ووا قا یر دب  دازلدووا تا «یدنفادجماخ) 9

 هدکم هرکص بورزتوا هدرصهنس نوا یدلوا لضافو نتفم قرهثیلاچ



 ! Ji û rمروع ۱

 ی ود ا ر یدآ روم یذوفن هدودرا یدلوا لوا روخاریم

 ردشیاواتوفەدادمزا یدل ر دتا تماقأ هدنکلتفح هدهنردا هلبلح ندنویامه

 مکردیمودحم كناشاب نسح فبرش یلقچ ور ( كيدجاردیح )
 خ الو ,يسالنم كيالس هد ۲:۰ وسردم یدل وا داماد هک نامع هداژ

u ê 
 توف هددنرخالا يذامب ۱۲۷۲۲ یدبشل وا ىس هاب هکم هد

 و 2٩

 " ۰ ربلن وفم هدنسهنکت یاده

 روش ندهاهاشرکاسع جور یسوت اما ورخ ( اش ردیح )
 ییرفهد YoY بول وا ېظفاع یزاغویدیفسرحهد ۲۵۵ هدءبو اولریم هد ۷

 یعودخم یدل وا توف هرکصندنلاس ۰ بولوا یظفاحم هنراوهدعب ردشل وا

 ندنلاص ۳۰۰ ( كب رک اش ) ندنسافلخ یبسهطوا هطیضمتلود یاروش
 E f ۰ ردشلوا توف هرکص

 هد 62 یر ندهاهاش ی اتو هدر (ا ردح)
 i ., ۱ ۰ ردشلیا ارادلاحرا هرکصهنس جاقریو شلوا

 2 E E O Sp ( اشننسحردیح )
 اب مت یدلوا نا رم ربم بولک هناعسرد هد ۲۰۵ بولوا ندایما هداروا و

 یون رد ماش, یدلیا تافو هداروا هد ۱۲۹۵ یدلوا فرصتم افی
 ۱ ۱ 1 ۱ : ۱ ِ رداشا دشار

 ا کب يراوب بوشیټ ندهناهاش رکاښم :(.كیردیج )
 Ere ردشلدبا نفد هیوپش وط هلاتافو هدنلاس ۱۲۸۱ نکیا یالاریم

 ردن هجرت ردریهش هدءهداز یاب ی زرد ) یدنفا مهاربا ردیح )

 هد ۲۷۹ .یدل وا یرا ذکییلصم یسهنسترافس غ عروبس زب هد ۱۲۷۰ ضیفتلاب

 یذاج ۸۷ و یریفس هناب و هلا الاب هدننابعش ۱ بول وایریفسنارهط لب ایل وا

 هتماقا هدوللدمهدنابعش هلص هدنرخالا یذاج ۸۸ یدلوا یتیما رهش هدنلو الا

 یبلح تا ارجا هدمه "یذ ٩۲ یدلیا تدوم ءدنطساوا ۸٩ یدلوارومأم

 4 زعلادعب بول وا یس ری ویسیموق تا ارجا هنسو هدنمرم ٩۳ بول وا یساضعا

SLرا اوا ۹ 9 ياد ما هدنس  lie 



 ی

 ثلا دام ناطلسرمصء بولوایشانکب ردیلوبناتسا  (یبلچیردیح) 1
 ۱ ۰ ردعاش یدسیا تافو هدنطیا وا

 ( اشاپردیح ) 0

 بول وای ہیلا و هقک هلیس هاب تالیکب راکب هدعد بوروک تورت هدنواهه نوردنا

 هد ۹۹5۰ و یسیکی راکت یلیا مور هد ۹۹۰ یدلوا رومأم هلارا دارد

 هعاطر هدنرحهد ي یدل وا ا 5ب شعم ەدەب یر سا ویسا

 اشاپ ردیح ندا ما یدتا ات یدص ٥و یعاجروةج ردشلواتوف بونالواص

 یودحم كناذو یدشا تمدخ هدنراګرات ۱۰۱۲ هک ردراو ك ر 3

 . ردلتح لزا
 یرهکی هلیبسح یغلابرقا هتمهجوز كناصا دع الا (اْاردینخ)

 ثاف و هد ۱۰۰ ؛ یدلوا یشاب یجهفولع و یساغا رارمتسنولآ وتر ندنغاج وا

 ۰ رداشابدمم یعودحت یدلرب و ۱ یلام یدلیا

 دعاقتمهلادر یت ولوم شعم بول واسردم ( ليج ۰ یدنفا ردیح )

 ۰ یدا رپرب خاص ۰ ملام ۰ یدلوا توف هد ۱۰۱۰ قرهلوا
 + بلح + سردم ردیودج ندلا جات كحوک ( یدتفا ردیح)

 هدنلوص و هنردنکسا هدندرح ۱۰۱۳ یدلوا یمالنمیصم « هسور * رادکسا

 .ردراو یتاقیلعت یدیادام + ممقتس» . قحم . لضاف یدل وا توف

 جوا یدلوا یسیکب رلکب نم قلارارب بولوا ندارما (اشایردح) |
 ۰ ردشلیا تافو هدعب بولوا صالح هد ۱۰۳٩ بولاق روصح هدنم هنس

 هدنسهرصاح هنایو هل هبتز تالیکی راکب بول واندا ما ۱ ( اا هردیح )

 . یدل وادنهش هد ۱۰۹۶ ردشغق 1

 یفلاشاب هومنبهد ۱۱۰۸ بولوا ندارما ردیلهتسوب (اشاب ردیح )
 : ین ارام نا

 هاش » هلفلوا ندنراهداز ریما فرط ارام و حب (  یدنفا اسر ردیح ) ۱
 هدنسهرد لباب یدلوا نک اس هدرادکسا تولک همور یدند « یدندشمن ردي

 نفد هداروا هلا تاقو هد ۱۱۱۲ یدلبا اشنا ییدص» و یسه واز ید 5

 ۰ یداردتقم هدنداشنا رامشا یکرتویسراف بولوا تالاک بحاص یدنلوآ



 ِ تن ۷م مپ

 د ۰ یداو باتکااسر بوش ندیلامباب ) یدنفا ردیح )

 ۰ ردشل وا توف

 ۳ قره یسادضک ل وق هدیناخ نایلس ناطلس رود ( اغاردبح )

 ۱ ۰ ردن وفدم هداشاب ؛ییطصم هج وق ردشعاب دەم

 عدا تاذر ند هنظمهدن سصع ,یرات مضح ناعلسناطلس ) ردح (

 ۰ ردنوفدم هداروا یسودنک یدلیای دحهمرپ ۳ اک وب

 را شعیمویوازوبهد ۹۱5 ردندرابلردقلاوذ (اشایردبح )

 ۰ یدلوا توف هد ۸ بول وا

 ۱ ( مداح ) ( اشاب ردیح )

 هراز وبهدعب یدلوا ماکبهبا یغلاناویق هب ,رتلاپ هدنوبامه یارس ردندراانا یتا

 اس ره و یدلوا لصفنم نکیا ثلاث رزو هد ۹٩۱۰ بول وا نیشن هبف هلا

 راحصایدلباتاف و هدنسلتلانوا كل و الایذاج ۹۷۱ یدادنا دعام هژمغ اصص

 ردراو یمهسردمو یماج وعماحهدل وبناتسا RT مرک ندفراعم

 دفا مع رکلادبع هلا ع لیصح نداشاب دجاییفم ) یدنفاردیح (

 . .. . ىدا داع « ملا یدلوا توف هد ٩۷٤ یدلیاتشرط لییکت

 ۱ . یدل وا ۳ هد هدازهش هد ۲ و صردم ) یدنفاردبح (

 3 ۰ یدل وا توف هدنلاوش

 8 یذ ۱۰۰۰ بونلوب هدنغلادیک مظعا ردص ( اغاردیح )

 1 ۰ 4 توف هدعب یدنل وا لزع

 ل جوق یودض كنهدنب ادخ دمع یهاش نارا ( ازریم ردبح )

 ر 4 هيلع تاود هد ۷ ندسابع هاش یسیع ردیلغوا كناز رم هزج

 ر ۱۰۰6 یدلدیا نام هدننارم كنا هلفلا ملت اشاب داهرف یدیشا رو

 1 ا!نفد هنس هب ر یکی رلکب هد وبا یدل وا توف هدنشاب مک هدنشب كن رخالا

 ( اشا ردیح )

 1 دعب بو وا یسیلاو ساوبس و ءرصب هرکص قرلوا 0 ردسکر چ

 1 و شم وا قالطا هدنس هدمقلایذ ۰ بولیدا سبح

 ولدا <« نیوخا » یرلمودحم ردشلیا تافو هدعب و شلوا یسکب راک

 ۱ ۰ ردرلاشا یلعو

 هدر



 بس ۳۵۵( تم 1
 روم و ظعاو ردیلهنوق ۰ ( یدلفا مهارا یثابح دیسلا) (

 ۰ رد یاش یدلوا توف هد ۷۴ بولوا]

 یه سدق هرکص و دادعب و سردم ردیلناتسیلا ( یدنفادجاینابح) ۱

 ۰ ردنوفدم هدرانکسم یدلوا توف هد ۵ تولوا

 ردمودخ كنندنفادجا يتفم ناتسلا ٠ ( یدفادجا ناحجالا) ق

 بواک هندامسرد هذعب یدلوا یتفم هدتافو یزد یدلیا داوت هد ۵

Eبرع قا هدعبو یمالنم هنسو هد ۲۲ یدنوفوا سرد  

 دجا دیس هدرادکسا یدلوا توف هدشوا كنرفص ۲۲۹ بولوا ی

 ۰ ردیاش < ماعردن وفدم 7

 ہد دام ناطلسرصع ن رکيا لتس اح هدنساف هجوف ( كیردیح 1 ۱

 تافومدلاعو اره بو رات هنسودنکو شلوا ملت هلی رسا اشا کدو

 یدا یمدنز رادرفد كج هدازهش ردیلراصحروس  (كطردح) ےا
 ۰ + رد عاش یدل وا توله دنا دز ناطلس سه

 توف هدعب قرهلو هدنتمدخ كندنات د زاب ناطلس " )ا ریس ۳
 : رد

 هددسبا شلوا رادّفد بوش ندلف ردلللوسک ( یدنفاردیح ) 3

 بولیردنوک ه یلوسک هدمبو شلاق هدنس هاشم یت اک یلج ر

 .  «ردنوفدف هدنراود مرحهدنس هیکتاشاب نانس ۰ ردشقنالاحت را هدا وا

 یسهدلاو زدنکی كنیلابحو ین ودخم تا دنا دب( ید ند ۱
 هل هس ور بودا لصق هدرصم ید ایس هع رک گكندنفآ هاش دم هداژ ق

 هد ٩۲6 بولوا یلوتم هنراعماح ناځروا ناطاس هدعب ودم ناطلس هدند ول

 ذيذلو رداق هژنو ظن هدهلالث ةنسلا ىا سسشو ثدحن یداوا ت ۱
 ۰ یدبآ هک ۲

 دیزاب ناطلس بوبوقوا ندهدازلضفا ردولدیج  (یدنفاردیحهرف ) ۱
 دعاقت بولبدا لزع هلکعا ظ قرهلوا یهبضاق باح هده یدلوا یم

 هاید یداب دیر هدش رق ا و توف هد هر

 ۰ ىدا هچەد ۷



 بس ۳۵۸ —

 یه اطلس هدلاو هدحاف یدلوا توف هدنستلانوا كنلوالاعیر ۱۳۰۹

 ۱ ۰ دیا چکر كدت شعشفی هژوت وا یس رد وفدم هدنسهحاب

 e ترهش ةدنلح هلغلوا تاذرت دام ) یرا “نع )

 و 6 یدا رآرواک هشت ریز یر ریما ارا یثان ندنرفوفو هلاک و

 ۳ یاب ۷ ۱ ۰ ین لا را

 ۳ 9 ۱ ۰ ردشل وا توق نکبا ییعاتق»

 .e یاد ی )
 3 ۲ راز وا هدشمرحم ۱۰5۸ بولوا النمو سردم ةرع#ا دعب ردیلناوصحم

 | یدلدنا لع هدنناضمر ۲ فتولوا یرکسعیضاق لیآمور هدنأَصمر ۱

 ۲ ۱۰۹۹ یدلدا لزع هدنرفص ۱۰۹۷ تولوا مالسالا ر ۱۰۰۵
 ۲ یدا ضاص « ددح «ملاع ردنوفدم هدیوا یدلوا توف هدنجوا ثمر ت

 . یدلیادلوت هد ۰-۱۰۳ ردیلعوا نی جس للود رک ( یدنفاخنح )

 ۱ زا ۱۱۱۱ یدلوا یسیتفم دارفلب هرکصو یسیتفم هزار هد ۳

 3 . ۰ یدبا لضاف هیقف ۰ ماع هدنفره یدل وا توف هدندردنوآ

 بول وایتفهدهرون ةد مو همرکم هکم ( ىدا ندلا فینح )

 ۳ ۰ یدبا ملام ردشلنا تافو هد ۷

 3 لر هدنلوالا عیر ۱۱۷۱ بولوا یشنفم نیمرح ( یدنفا فتح ) `

 9 . ردشلوا توف هدعبو شاد

 ۱ ۲ هرکص بول وا ییحزاب مانا ةداعسلاراد (  یدنفاےھا رافنح )

 ٠۰ ا زذ ماش ردشاباتافو هدنناخ دوحم ناطلسلثاوا یدلوا ندناکجاوخ

 | هدنومطصق بولوا یدج كنبقإطلا یحاص ارعش "رک ( یخ )
 ۰ ردندارعع ردشلیا تافو هداروا هدیاخ دزیاب ناطلس مصع ردشلنا دلوت

 ۱ 3 هد رابد ردیمودحم كنهفیلخ ندلا صم ( ىلج دری یایح )

 / . دارم ناطلس رود بولوا شام هناوجرب یدلوا فرصتم هنامدخ ضع

 ۱ ا یدنایرارد < ینام » 4 یلج نع یردار افرظرد رهام عاش یدلوآ توقد

 ۱ ۱ هدناعساوایدا ار ا ر ری( یا
 ردیاش یدا وا توف



f RSسر 0  

 یسلاو بلحترازو ٌهتراب هد ۱۲۱۹ هدنامز یرد ردشلآ ترهش بولوا
 هد ۲۲۱ ردشل وا یسعروس لوف هتروا ندلوبف مدع هدندم زا هدهسید) وا

 هفرواهنسواو هیوقهد ۲۲ و شلدا لزع هد ۲۲۲ بولوایسیلاو رکیراید

 رد شالا تماقا هدهفوتءدو شلدیا عفر یترازو هد ۲۲۵ بولوا یسیلاو

 تیم (تدمجحت فر رش) یم ودخحم ی دنا ند هل یدل وا توف ال تم هد ۷

 ۰ ردشل وا توف هدنرخرات ۱۳۰5 ( كیرهاط ) ندندافخا ردشلوا یشاب
 ردبمودح تک فرام هداز اشا درج لیلخ ( كب دج دج )

 لاګراهد ۱۲۳۷ ردشملوا غارج هلا قاناکجاوخ ضیفثلاب ندنوبامش نوردنا

 ۰ یدلدبا نفد هنغل ازم یسهلباع هدرادکسا هلا

 ندرودص یسیرهشم ردیلهزر (  هدازیحزاب ) ( یدنفاددبچ )

 هرادکسا هدننافومد ۱۲۳۸ وشلواسردم هلا یتب رتیدنفا ینطصم هدا ضابد

 ۰ ردشلدا نفد هناي كنا

 یرهکی هد ۱۲۳۰ بوشش ندنفاح وا یرصلب ( ا لیلخ دج )

 هدعپ ردشلردنوک هنغاط روفکت "الصفنم هدنلوالامیر ۱۲۲۱ بولوا یساغا 1

 ۰ ردشل واتوف الوتقم هد ٥ بول وایظفاحدیفس رص قره وا هایت
 ینوع ) هلغلوا ندندالوا یدنفا ینوع ندلاحر ( یدنفا دجم دیج )

 ندناکجاوخ هلیغلیج هعطاقم یلیک هد ۱۲۲۳ بوشت نداق ردشعد ( هداز
 رلیحهبح هد ۲:۱ ویتاک رک دک هد ۲۳۸ و یتاکراشواج هد ۲۳۷ یدلوا

 هدعب یدلوا ینافوقوم هد ۲24 یسیج هلاقم هداب هدنلاوش ۲۶۳ و یتاک

 ۰ یدلیا لاحرا

 هد ۲۷۲ بولوا یسردم هرود ( هدازناقع ) ( یدنفادم دیج )

 هدعب تولوا یسالنم لح ر رکید هد ۸۷ و انشا سا رود ۲۸۰ توريد

 ۰ ردشلیا لاس ۶ را

 هللاروتلصهنندنفلاضعاالاوشلح ( هدا زاشا دیجلیلخ : كدیج )

 هم وح مهرکص یدک هن واچ چون ا رد هود تک

 ناطلس یدلوا اضعا هتاود یاروش هلبلوا یلوا بولوا یوزناطاس هح# "

 یدلکهتداعسه رد قرهنل هتسخ هلتحاس های وروا هرکصندنلاعرا كن راتمضح
ً ۷ 



 طب و بس

 ندیم دو یدنلو هددعزانم یک هدنسارا یراردارب هلا دعس فیرش
 Es . یدلبا لاك زا هد ۰

 ( و ) اشاد ومد وج (

 شالو یدلوا یسک رلکب سنوت هد ۱۲۰۳ بولوا ندنسارما سنوت

 9 ۰ یرامودخم ردشلبا لابصرا هنسوا قزهلوا دم ردف هنلاس ۹

 ۱ ی ۰. ردرلاشا طصمو

 ِ ( هداز لطفا ) ( یدنفا ندلا دیج (

  یسردم نت و سردم هلا لیصحت ندناکی النم ردیمودخ نیسح نیدلالضفا
 ۱۹۰۳ تولوا مالسالا مش هدعب یدلوا یسیضا لوبناتماو هنردا .هرکصو
 ید رب هدنلود یسوبف هنردا ردنوفدم هدنمرح بوبا یدلیا تافو هد

 ا ردشمزاب 2 هق رش دیس و هب ینآهفصا علا وط بول وا ندالّصف ردراو

 ۳ ۰ ردب دنفایم وم ندلا حالص ی ودخح

 | ۱ یلئدجاهداز ازرم ( هداز یل . یدنفآدم دج )

 هکمو هسجخ دال هدعب و یهیضاق كالس هدنس هدعقلایذ ۹ وسردم

 هد 1۸۰ بزا یسمیضاق لوسا تما هدجر ۱۱۷۹ و یدلوا یسالنم

 ۱ E هدرادکسایدل وا توف هدنل والا عیر ۰۱ هللا لزع

 د ا ذبح ) یودعیدا عاشو حورلا فیفخ تالاک لصحمو انشا هخ رات

 هد ۹ r قطصم یم ودم رکید < یدلیا تافو هد ۱۱۸۳ یدفا

 He *یدلوا توف
 ۱ روا ر رد هود كندتفا دارم هداژ داماد ( یدنفادیچ (

 1 ۱ ۰ ردنوفدم هدنسهیکت النم دارم یدلبا تافو هد ۹

 شفتلاب نلف ردّمودح كناشاب رهاب قازرلادبع ( كب دجا دیچ )

 .ءدندرد كنل والا عير ۱۱۹۶ یدلوا ید یا "هرک ذن ردشل وا "ندناکجا وخ

 توف رج هلنارقن زوقط نوا ندنسهلام هلغاوا قبرح هدهناخ یغیدروت وا

 i هیوفرع نژادی هوا
 کلا یکم والنمو سردم ٠ (هدازالنمهللا ضف) ( یدنفادیج)

 ۰ رددنفا لیعاعا یجودحم ردشلنا لاحر | هد ۷

 ( اتادم دوج بج )
 بک روس رکیسع هدف رطل وا ردیم ودح كناشاب مهاربا یاغا راطو یلبلح



 بس ۷ يا بس

 2 ودرس یکی یدا یشنم ردم « یک” , لع بحاص ردشلیا تافوهداروا

 یعودخحم ردشهش هل ناخ میلسناطلس لئاوا بولوا روش“( كردم رام )

 بودا تافو هدنچوا كنرخالا عبر ۱۲۱۸ ( كب نیدلا لالج هجا )

 ۰ ردشغلوا نفد هباشان ردبیج

 ) اشا دماح هزج (

 سد ر هدک دلک هتداعسرد ردشلیا دلو هدنراصح هرف ولهدد عین همدی

 قوچ یدلوا غارج هنلق ترادص *ینوتکم بوریک هنسهزاد یدنفا نایلس
 هدنس هدعقلایذ ۱۱۵۳ تولوا هیلخرس هد ۳ یدل و اداماداک !ندمع

 باشکلا سر هدنزوقط نوا كنمرحم ۱۰۹ یدلوا یسحونکم ترادص

 لزع هدنرخا هنس .قرهلوا یسادخک ترادص هدنشب كنلوالا عیر یدلوا
 یدلوا ترادص یادٌهک ابا هدنابعش ۷۱ یدلوا ییما رفد قرهلاوا

 بولوا هما زور كوب هدشلاوش ۷۲۳ یدلیا لاصفنا هدنابش ۲

 یحاشن هدنمرح ۷۵ و ارك اا هدنمرګ ۷٤ و یشابشواح هدنسەدعقلایذ

 یرکی كنناضهرو یسیلاو كيتالس ترازو بتراب هدنرخالاعمر ۷۰ بولوا
 ه دنف هللزع هدندرد یمرکی كن رخالا عیر ۷۷ ید وا مظعا ردص هدیدزد

 یعتلا نوا كنلوالا عیر ۳ ابفاعتمو درک مدنهرحم ۸۲ و هيا هد ۸۱ و

 یدلواتوف هدقدقبج هافع هدنسهایذ ۱۱۸۳ بولوا یمیلاوهدج ینوک

 هداشنانونف و لصاو هشع ییس یدنلوانفد هنغلرا رم اض هنرزوآ یتیصو
 تناژرو تنکم بحاص هدنفقح هدهساروهشم هلتواخرو قأتو لاغا طسو
 (كيدمع ( فرش یسالنمهکم ی ودحمیدلبا ړم یییدحصح» رک همر وص یدا

 ۰ ردکب ( یدجیاح ) یعودح كناو
 یدا واتوف هد ۱۱۹۹ بولوایسافالوپمالسا رد رصکی (اناهزج )

 ۱ و ردن وفدم هدنسویفح و

 بولوا یاب یبوبق ردیلغوا كکب ناسیلع هداز رابج ( كبمزج )
 ۰ ردشایا لاحرا هدبنات ناخ دوم ناطاس رخاوا

 ) د وچ ترش ( ۱

 هلا در یتتفارش هلدعس فرش بودا تدایس یاوعد هدنلاحرا دز فیرش

 هدهرکوب هدهسبدکج ینید یمودنک هچ رک هدقدلوا فبرش دزنب تاکو لاويا



 0 ده و تس

 ۳ یخ یدنفانیسح یضش یمسهیکت دحوا یجاحآ (  یدشا هزج )
 ۰ یدلوا توف هد ۱٩۱۱ نکیا یی یتولخ بولوا

 ` كلوالاىناج ۱۱۲۰ بولوا سردم ردیلیومط-ف (  یدنفاهزج )

 ۱ ادب ) یمیودح ردنوفدم هدقلنمرخ هدرادکسایدل وا توف هدندرد یجرکی

 es ` توف هدعب بول وا یسالنم ماش هدنسهض ی رح ۱۱۶۹ و سردم ( یدنفا

 ۲ هژاهد ۱۱۷۰و ینیجهرکذ :رکسیضاق ( یدنفا دعسا.) یرکید ردشل وا

 ضاش و لام یدل وا توف هدندرد نوا كنس هی این ۰ بولوا یسالتم

 . ۱۱۸۶ قرهلوا یمالنم رادکسا ید ( یدنفا میها ربا ) یرکیدو ردطاطخ و

 ۱ اد ۰ ندیاش ردشل وا توف, هدن حر ات

 ست و ابنا هزج بولوا یثاب یوبف /( انا هزج یاح )
  لاصفا هد ۱۱٩۲ یدلوا یرظا یم هلا و زاب لو انتما هدنلاوش

 ۱ ۰ یدلیا لاعترا و

 ۱  یدوانکجوخ بوش ندنلق یوتکع ترادص ( یدنفا هرج (

 + ردشل وا توف هدهلبلق تدم بولوا یمهجاوخ راصاخهد ۵

 ۲ ب۱ ( اشاپ ءزج )

 ِ ا دلوت هد ۱۱۶۰ ندنیلص كناخا دم ندرللوقم راصح هرق هد هدکن

  لوخده هصاخ هناخ هد ۲۳ ید رک ه هناحا ولحهد ۱۱۶۰ بوک هتداعسرد

 ٠ ۱۷۲ یدلوا یراب رهش رادعلس ةعفد ندنفلاغا ریکشیب هدنرفص ۱ تب ودبا

 3 هد ۲۷۳ یدلوا یدنمان ناطلس هللا ةبهو یسلاو هروم هلنرازو هدنلاوش

  لزعد ۰ ۱۷۰۶ بولوا یسیلاو یلوطانا هدعب لیا مور هدنلاوش ۱۷ كيالس

 1 هد ]و الایزاج ۷۷ و هتسلس و یز وا هدعب و ندو هدنلاوش ۲ شدا

 ر یتماقا هدهقوتعد هلعفر یترازو هدننابعش ۱۷۸ بولوا یسیلاو نیتوخ
 E ۱۸۰ و سصم هد 4 شید هلیساقا جن زوم یدنلوا

  popeهدا نوا كنلوالا یذاج نیووب ضم 9 9 ۱

  ۱ردنوک هل وسلک هللالزع هدنشل كنهرخالایذاج و یدتانالعا یتسه راح ۴

 رخ الا یذاج ۱۸۳ و شلوا یسیلاو هساح هدنرورح نوک چواو ۳ ,



 ا

 — Yor تب

 یدلا لدم ترادص ماقم هلغهر وب نامرف ییساها ی رات موج هات خدا و لما

 یلوطانا هد ۱۰۰۴ یدل وا یحاشن هدنلاوش ۱۰۰۰ برد افعتسا هد ۸

 هد ۱۰۰۵ ندنسامهدا مدع هرادرفدو یدل وب ناسحا یسهباب یکلیکی راکب

 اشا حارح ماقم ق هد ۲ یدل وا یحاشنرارکت هد ۰ یدلبا افعتسا

 لزعندقلیحناشف هد ۱۰۱۳ یدلوا تعاب هنلص كنا ب ودا تلاکو هدنغل هتسخ

 یودح یدنا دعتسم و یثنم ردشا وا توف یضوط هنلاس ۱۰۱: و شلدا
 1 رداشاب دم

 1 هدازیحاب ( ( یدنفا هزج (

 نوبامه ناو د هدو روند یدنفا هزج كچوک کوو ويه اشا هزچیرمصاعم

 شلیا لاصفتا هد ۱۰۰۹ قرهلوا,باتکل !سسر هد ٠۰٠۸ هلتاشن ندشاتک

 اغا جاقر وشلدا فنا ۱۰۱۵ لزلادمرو ابا هد ۱۰۱۲ و

 ردقلیا تافو هد ۱۰۳۲ ردشلوا باتکلا سر ًعبار هد ۱۰۲۰ هلزع

 ردرصانعم كنەداز یحفوا یدا لانا طسوتم

 هدنس هدعقلایذ ۱۰۳۵ نکیا سردم ردیلهصیف . ( یدنفا هزج )

 ۰ ردبحاص قالخا مراکم یدلوا توف

 یدیشلوا یشاب یهبج بوشبتن ندنغاحوا یبهبج ( افا هزج )
 . ردشل وا توف E هد ۸

 هد ۱۰۹۵ ردشلوا یمادخک لوقهلبلو بولوا یرصکب , (.افا هزج)
 ۰ .یدلیا لاحرا هدعبو لاصفنا

 . یدبا ندنرهش یمرک ردسبمودخم .كنيلع یلیاوب . .( یدنفا هزج )
 ۰ ید تدح و سسفم یدل واتوف هدن رېن وا تنلاوش ۷

 ( اا هزچ |

 دیک هناطلس یسهدلاو كمبار دمع ناطلس قر هلا وترب هدنوامه نوردنا
 توعد هوابش یودرا هد ۶ هرکص ندنناف و كناطلس یدشلوا اشابو

 هد والایذاج ۱۰۹۹ یدلوایسیلا و صم هلن راز و هدنمرحم ۱۰۹۰ بو وا

 فقاعتم یتیلوص و هاروا یدلوا یسیلاو ماش سلبارط هد ۱۱۱۰ و ماش
 یمودنحم یدلیا انب دصسم رب یدیا لجار هدیکلم "هرادا یدلیا تافو ةا
 . ردشلدبا نفد هرادکسا كرهدا تافو هد ۱۱۲۹ ( كم نام )



 و بس :

 j یشاب یرقاچ پولوا ندهیحصاف یارمعا ۰ .( كىەزج )
 ۱ ۰ یدلوا دیهش هدنرح نارا

 بولوا یسیلاو یرغص ةیمور هد (  ۸٩ رادارشكهزج )

 ۱ ۱ ۰ یدلبا لاح را هداروا ءرکص هنس

 ر ۸۷۱ یهاتاذرب سسفعوتدحندنمالک هنوق . (یدنفاهزج )
 8 ؛ ردشملآ هلق هبشاح هب یواضب یدلیا تافو

 و نام رد وسام اکو « یسهب راغپ وط »هدرادکسا . ( یلج هزج )

 ید هدنافو شلنا ان درب ایم بولوا ندنلاحر یناث د زاب

 ES ۰ ردشادبا نفد هنک وا

 نوفد دارو یدلیان رم بولوا یسهتسوا عابد ) هزچ یاح

 ۰ ردلکد یناب « هزج جش » نالوا

 . .یدلوا كي هاو راو هءزوب هبتلاب هدنونابه نوردنا ( كمزج )

 ۱ ردشللا لاصرا هدعبو لاصفنا هد ٩۷۳ بولوا یمیلاو هنسوهد 436 7

 د ا یھ
 یداردا تعاعراهظا هدنابراع بول وا ندا رما (  یدنجكهزج )

 بول وا یک قایصس هنو یدلوا وفع رهظم هدهسیدشود ندرظن هعفدرب

 e , . ردشلئا تافو هدلا دارم ناطلص رص -

 رکب زایدو سردم ردیلدوهش هدنایمرک . (یدنفا یلوصو هزج )

 ۰ رد ماشو مع یدلوا توف هدنلاوش ۱۰۰۳ یدلوا یمیضاق مورضراو

 بول وا یفاب یوپفرب ربتعم هدا ناخدارم رخاوا (  اغا هزج ) ۱
 ۰ ردشلنا لاخرا.هدژلا ناح دمع ناطلس لئاوا

 منشا یدنفا هللافطلا یضشریما ردیلکناوک هددمزا ۰ (هددهزج )

 + رد وفدم هدیلقتسف هدهسور یدل وا توف هد ۰ ۱۰ بول وآ

 جین



 تیپ هم

 ن رجاتهم یلوطانا هدعب ردشلوا ینادناموف كالس هدنس هدعقلایذ ٩۰ و

 هدنچ وا مرکی كشرفص ۱۳۱۲ هدتمدخ وو شلوا یسر ینورسیموف

 یدیاریدم ۰ روسج ردنوفدمهد هور ردشلیالاص را هد هس ورب

 8۸۲ هدننابراحم یلغوا ریمزاو نوساص ( یلغوا رجب كب هزج )
 ۰ یدلوا توف هدعب رهدارمانانلوب رضاخ هدنرا رات

 ( اعا هزج )
 نامرف هداروا یدلوا یظفاح هیلاطنا تولوا ندارم ردیمودحم تکی .ژو رف
 هللاصفنا هد ۸۳۳ یدلوا یسیکب رلکب یلوطانا ةافاکم بوجا هبلغ هتلغوا

 هدنروره هشس جافرب بونلوا نیسیعت صاخ هودنک یناصس هفوص
 ۰ ردشلوا توف هداروا

 قرهنلو هدانراسح رد ردارب تكناشاب دب راب نادایما ) كهزج )

 . یدلیا لاصترا هدنلئا وا ینا دارم ناطلس هدمب
 كنو رایلرمص» ردیم ودخحم كلکی مهار ا یلغوا ناضمر ( كب هزج )

 ه زز وا هنطا هنهیلع یردپ كرهدا باج هنن را ودنک هل رمل ا هنن راکام ییسهلاخ

 بواواج رهو جره هدنساروا طقف رایدلیف بصن یسیلا وهنطاو رلیدلیا لامعتسا

 ترف هدنکلم یرالءوا ناضمر هجر هةن بوی هاش شمضراعم

 ۱ . یدلوا امرفیکح
 یدلواینیلاو شعم ردیمودخحكکب لیلخ یلردقلاود (  كمزج )

 یرداربتیاهن یدلیادرطینابّولک ه نرزوایدنک دمع ن ضابف یسهداز ردارب

 ۱ ه ردشواتوف هدباجۀعلف هدنلاس ۸2۰ بو رک هثسیح لدم

 بثاف تالو یرد ردیمودخح تاکب دن یسیلاو ریمزا ( كءهزج )

 ؟تطم:سولوا ندارها بودا اصلا ه هبیلع تلود هرکص ندک دليا

 ۱ ۱ ِ ردغلیا تاف و

 هد ۸۵۷ یدبشلوا اد هرنابولوا ندرانابکس ( مضخنهزج )
 هدهطقن رب هدندرا یشاپ هدازهش هلیشادق را زکس نوا هد یف تدا مسرد

 ۰ ردروهشم ود « رلنابکم زکس نوا » ربدنلوا نفد هداروا رلبدل وا دیه

 خاف ىدا ندشیجا من هدو بولوا قیفر رفعج دیس (  هزج دیس )
 ۰ ردنوفدم هدناب كنا هدنراوج



۱ e 

 هداروا هد ۱۳۰۱ بولوا یننیلاو هروس هدناضر ٩۷ یدلدنااها

 ۰ یدیا روشزاد قداص « زده « نیطف <« لفاع یدلیا

 اکبنسح یعودخع كنانا یلعیدیرک یرایرهش رادحنص ۰ ( كب یدج )
 ول وعیفرت ردق هفلبالا ریه بوقرچ ندشکم قرهلوا برخ ناکرا ردیلعوا

 ۱۳۳ میر 0۳لاو بوک ین هوم هدرلنوک یکیدلک یسءهرص
 :e هدزل و یرغشاک هد وا زدشلوا توف هدنشا یا یللا ددرد نوا

 در سرب رنو فقا و هیرامع نف یدنلوا
 E ۰ ردعاخ هللا ةبه یسهعرک یدنفا رکب

 ا ییرومًهررصو ی هدشر ةرع#لابردیلناوریش . (یدنفادجایدج)

 11 2 هدنرات رومآم فراممو النفو سردف هرکص قرلوب هدراتمدخ یک
 دودم نونفو هجرت هد ٩1 و هد رومآم هناععو شتش نمحا هعفد

 1 نداد ۱۳۰۵ و شلوا یسرهنیاسعهو شینفتنمخا الیدبتبوتلو
 . ردشلوا توف ةاعف هدنسکیا نوا كنلوالا یذاج ۱۳۰۷ بولوا یناضعا

  یههجرآ یررح تاماقیدا یفاک یلضفو م یک” « ددح رد وفدم هدوبا

 e و نارنج وی اتا نا تففا هابسح ییرومأم هناتستاضفا و
 ۳ + ردشااف راک داب لات

 + (.اشا دجعا یدج )
 دنن اب ۹ قرهلوا قدرفو اول ویالا مم بول وا لاد هرکسعرددونرا

 هد هدنلوالاعیر ٩۰ تونلو هدزلودرا هدعب یدیشلوا ىماقماق ی ریشم هیطبص

 والا عير ٩۲ یسیلاو نيرزپ هدنلوالا میر ٩۱ بولوا یرظان هبطبض

 ۹ ۱۷ شلوا رومأم هکسره هدنبجر بولوا یرظان هیطبض بان هدنرب یمرکی

 تو هدسوت بولیروب ناسحا تراژ و ةدتسکیا ی رکن سحر

 درا یحدرد هدنلاوشو یسیلاو كيالس هدنناضمر ٩۲ شلوا ینادناموفو

 اوا لوع هدنمرحم ۹6 یراان هیطمض انا هدنرفص ٩۳ بولوا یربشم



 بس. ۷۵ بس

 قبرفو اول بولوا ندنساماهناهاشرک اع هدو . ( اشاندمیدج )

 هدنجا هحفرق یدل وا توف هد هض كنس 3 ید ۱۲۹۱ یدشلوا

 ۰ ردا دلا نفد

 ( اا دو دعم )
 هدنوبایه راد هب قلاب ردشلوا ندننامالغ نوبایه یارس ردلصالایزوک

 یهاشدا یانرفرس هدنبجر ۱۲6۸ ردشلوا لئان هغلانرف جم ردتلاب و مرخسم

 هدننابعش 5 یعاقمشاق یلوبهلقلنا ریمریم 1 بویلبا لاصفناهد ۱۲16 ویدل وا

 یسیلاو ینومطسف هلئرازو هدنمید نوا كنرفص ۰۷ و یفرصتم هیساما

 یسیلاو هیلوف هدنرخالا میر ۷۳ و دیفس رحم یازج هدنل والایذاج ۷۱ و
 ۷۷ بولوا یساضعا الاو سلح هد ۷۹۱ یدلبا لاصما هد ۷ بول وا

 یسیلا و ین ومطسف هدنلوالاعیر هسورب «دنرفص ۸۳ یدلیا لاصفنا هدنرخاوا

 یسیلاو هرقنا هدئرخالا میر ۸5 ردشلاقلوزعهدنابالو لیکشتهد ۸4 بول وا

 بولوا یسیلاو هسور هدنیحر ۸۸ یساضعا تلود یاروم هرکص پول وا

 ناحز زملادبع ناطلس ناکقنج هدنشب نوا كن رفص ٩4 یدنل وا لزع هدعب

 یانرفسم اناث هدنجوا كننرخالا یذاج ٩۰ بولوا یرظان یسهبنس "هرباد

 یدلیا لاحرا هدنرن وا كنس هدعقلایذ ۲۹۹ ردشلوا یرادجات تربضح

 یتامولعم . قداص مقتسم ردشلدبا نفد هنس هاب یمه رت ناخ دوم ناطلس

 ۰ یدیا لجار هدنراشیا هرشط بولوا طسو
 ) اشاد ایدج )

 فرامهدازبرمشم بوریک هلف ردیمودخم كکبيحم یمادکک كناشا ورم

 یروشراد و ینواعم یرکسع سم یاوتکم ضیفتلاب یدلوا داماد هییدنفا

 ی وا هدنل والا عير ۸۰ یدلوا یساضعا یروشراد هدنایمش ۸ ویبناک شاب

 یرظان فاقوا هلبا الاب هدنرخالا یذاج بولوا یماضعا هبلدع ماکحا هلا

  یچرگب لنت والا عید ۸ ی راشتسمه رکسع رس هدنسلدب نوا لنمرح ٩

 یسیلاو ندا هدنزوقط نوا كنبجرو یرظان هیلام هلترازو هدنزوقط
 ل وه هدنشب نوا كنمرع ٩۱ و یرظان دبلام رارعت هدنلت اوا ٩۰ و

 و یماضعا تلود یاروش هدعب تولوا یسیلاو, ندا هرکص هتفه ر هللا

 یدناوا لز هدنجوا نوا كن رخ الاعیر ٩۳ بولوا یسیلاو هبروس هد ۲



rh r 

 : ا هد ۲۰۵ بولبر وتک. هنداعسرد هد ۲۹۶ و شلرد وک هنعلناک زا

 ع لاس یکیا ریو شلوا دغاقتم هلزغ هد ۲۰۸۰ ردشل وا "یناکرا سیر
 ۲7 رب ار واخلو تافو [دعاقتم

 الم اک هد ۲۵۱ سردم ااو ) یدنفا قطصم یدج )

 A یسالنم رصم هدننحر ۲۹۵ و ىدلر و یسهبات جارح هدعب تول وا

 ۷م ۰۰ ودشلیا نارا هزکص.ندنلاس ۱۷۷۰
 دا ۳93 ندرودص ( هداز ار یدنفا راع دجا یدج )

  هدلاح و هجر هنس یدلوا توذحم هدع)وش ورد هلکرت یکیا سردم رد ردارب

 ۱ ۰ یدبا ماش« لضاف ملام یدلیا تافو هرکص ندنلس ۱۲۷۰ بولاق

 یتئورت كننردپ ردیمودخحم كندنفا رک اش یشابباصق (  كیدج )
 هد ۱۲۷۷ هل هدندمزا یدیشلوا فرصت هنغاطروفکت هرکص بوروت
 رده روهشم راد تا ریه هدنداعسرد ردنوفدم هدنسهلکساناتسب یدلبا تافو

 ۱ ( اشایدجحم یدج ) 0

 سردمو داماد هاشاب شیورد بسا ردص ردهداز اشا ىلع یدیس نادویف

 3  اضر یلع یتنیلاو دادغب قلارارو شغل وا كح یمهبز هد ۲۲۶۰ ردشلوا

 3 نصح رمزا هدس بولوا ندناکحاوخ هد ۲۰۰ ردشلوا راد هل زخ هباّشاب

 1 وخ هدالا وش ۱ بول وایسلا و هنوف هل راز و هدنسهایذ ۳۹۰ وشل وا

 هدنسهعایذ ویبیلا و رکبرایدهدنسهدعقلایذ ٩۲ ردشلدا الجا هراصح هرقو

 4 وساویس هدانبجر ۰۷ ردشعا لاصفتا هدندمزا بولوا یمیلاومورضرا
 ۱ ۷۲ بولزایسلا و وو هدنس هدعقلا یذ ۷۱ رکب زاید انا هدنسهمطایز

or. 

 ۳ تان یار هدنلا وش ۷۸ :ودشل وا اتضعا .هاروگراد

 ۱ اردا لاح را هدنهدخ وا هدنمر بت وا وا



 بسر ۷ بس
 هد ۱۱۸۵ نکیا ندهشک ردندراهداز ییروک ( كن دح یدج )

 ۰ یدلوا توف
 هطلف بولوا ندناقلعن كنافا ناغع یکرک ( یدنفا ۍدج )

 ۰ ردنوفدم هداشابردنح ردشایا لاک زاهد ۱۲۲۵ یدلوا یرظان یکرک

 ندناکجاوخ ضیفتلاب نذل ردیداماد كنيثاپ رر ' ( یدنفا ید )
 یدلیا لاحترا هلبصانم رود هدمب بولوا یناک یرهکی هد ۱۲۲۰ بولوا

 یناک ناودو داماد هباشاب مهاربا یلح قبساردص . (یدنفا یدج )

 یک یرصکی هد ۲۲۳ یدلوا ییناک راها بولیربو كالهجاوخ بولوا
 هد ۲۳۹, و یدلوا یتاک یرهکب رارکت هد ۲۳٩ هلبصا:هرود هدعب یدلوا

 ۰ یدل وا توفهدعد یدل وا یسیج هبساح هن زج

 یشاب یجوہق ردیمودخم كب ناهلس ( هداز رابطادبع ) ( كیدج )
 ۰ ردنوفدم هدراصح یدلوا توف «دنزکس نوا كنمرح ۱۲۵۵ تولوا

 یوبف ر شلوار ومآم ه ودرا هد ۲6 هلا ساب ملص ) كب یدهب )

 ۰ یدلوا توف هدعب ردشاب

 تاف و هد ۲ بتوا وا ندالع رد هنطا ) یدتفا دجا یدج (

 ۰ ردرهام صاش یدلیا

 هلا شن ندنلق نوبامه ناود رد ردارب كناشا» یلماک لیلخ ( یدنفایدچ )

 ودقارزو هرکصو یلیکو سایر هناسرت هدنلاوش ۱۲2۵ بولوا ندناکحاوخ

 ۰ ردنوفدم هدشیدراود یدلوا توفهدنمرحم ۱۲۹5 یدلوا یسادضنک
 هدنل والایذاج ۲۵۵ سردم ردیلکی رود ۱ ) یدنفادع یدج جاما (

 یدلوایمهاب هکم هدنلاوش ۲۵5 و ینالع دسج دالب هدعب یسیضاق سدق

 یرلم ودحم یدبا لضاف ۰ مع ۰ یدلوا توف هدنحوا كل والا یذا+ ۲

 ۰ ردرلیدنفا بثان نم ندیلاوفو قیفوت نیسح
 یالاربم قرنلو ؛هدنس ودرالبا موربولوا ندیرکسع ( كىىدج )

 ۰ ردشلیا تافو هد ۱۲۹ و شلوا

 ۲۱۶ و رم بوش نده لام ) لاب وط 0 ) یدشا یدجع ) 

 یساضعا هسا سلح هد ۲۱۷ و یخ هبا کرم هدنس هدعقلا ید

 ۰ یدنا لس ٤ مماح یدلوا توف هدیاح رزعلادبع ناطلس لئاوا بواوا
7 
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 ا

 و هما اب( راد هنثص ورقم ندا رق ردشلنا لا زا

 e : رداشاب اضر ىلع یعودح زذاشملا هلق
 1 ادا تبسف هیدعس بولوانکاس هدهفوصابا ( یلح یدج )

 : ۳ ۰ ردضاش یدلوا توف هد رضع لوا ماس ناطلس یدا

 5رهطگندشآ ززعلا دبع هداژ "ییلچ هرف ( یدنفا دمع یدج )
 ۱ و توف هدنرفض ۹ درالتب بولوا یسالنم دادفب ۰ سردم

 3 ا . 22 ودراو یرعش هحوداس

 EE ۱۹۵ بولوا یضاقو مزالم ردلوباتسا (یلجیدج )

 ry ۰ ردماش یدلوا
 ا ثافومد ۱۱۰۹ تولوا ندناضق ردلوبانما ( یدنفا دم یدج )

 ۱ 1 Th ۰ ردماش یدلیا

  یدلوا یبهبساحم شاب بولوا نددیلام نرومآم ( یدنفا یدج )
 ۳ :افعتسا هدقدنلوا نیصن هرافس هندز یتلود ابالآ هد ۸۹ 1

 1 ۰ یدلوا توف هدن رحم رات ۱۱۹۵ یدلدب ان

 هد ۱ ۰۷ بولوا ندناضف ( هداز یحاج ) ,( یدنفادجم یدجب (

 ۳ ۰ ردم اش یدلوا توف
 7 ۱۰ ىدا ندراج ردیلرکب راد (  يدنفا دجا یدج )

 1 ۱ ۰ ردماش یدلیا لاحرا

 8 مهار جالا ىلاشتنم ( یداماد فب 1 ) یدنفادجا یدج )

 یهود يدلوا توف هدناضهر ۱۲۲۳ وسردم ردیمودخم نیدلارد

 ۲۱ بول وا سردم ردیارابنف رهشیکپ . ( یدنفا دچا .یدج )
 ۰ یدبالد لها یدلبا .لاحح را هدنسهجع | یذ

 ز روس ندیلاوم ردیلغوا كننمر ییاح ( یدنفا یدج)
 .aii ردصاش یدلبا تافو د ۵۶ بول وا یاد

 بواوا ندناکجاوخ بوشنب ندلل ( یدنفا دمحم یدج )
 1 ن وفدم هدرادکسا ئداوا ټوف هد ۲ یدلیا طیض یهناود



 بس 8 بس
 شیورد ندلاحر یمودحرب یداراو یتفایلو تیلباق یدلبا لارا هد ۶

 لاحترا هدنبجر ۱۲١ ٤.هکردکب ( دحاولا دبع ) سردم یرکید بولوا كب
 ردکب ( دعسا ) هدر ندنسابرقا ردشملدا نفد هاشاب : قطصم هجوق بویلبا

 نکیاسردم ردیمودخحم كندنفا قداص یشاب ج ( یدنفا هللادج )

 ۰ ردنوفدم هدنابیردب یدل وا توف هدنسهض كنلاوش ۷

 سردم رددیفح كندنفالیعاعما یرادکسا (  یدنفا تفأرهللادج )

 ۰ یدلبا تافو هد ۱۲۳۳ یدلوا النمو

 ۰ ردىم ودجم ك دعسا هداز ی هلعشم ) ك دمع هللادج (

 ردش) واتوفهدنل والایداج ۰ نکیایلصح كحم رب ( كهتلادج )

 ندنوامش نوردنا هلیناتک ففو یلو دزباب ناطلس . ( كب هلا دج )

 دب زی ناطاس یدلبا لاحرا 2 كوالا یذاج ۱۲۰: یدیشلوا غارج

 ۰ ردنوفدم هدننانس رب

 ( هدازص) ( یدنفادح هلادج )

 یمالنم هطل هد ۱۲۲۲ و سرد» ردیسبناتمودحم كندنفا فراممالاسالاحش

 " یسیضاق لوماتسا هد ۲:۰ و یسهاپ هکم هدعب یسالنم هسور هد ۲۳۲ و

 هد ۲۵۰ ویرکسمیضاف یلوطانا هدننابعش ؛« و یسهاب یلوطانا هد ۲:۲ و

 هدنناضمر ۲٩۵ وانا هد ۲۹۰ والوا هدناضمر ۳۵: و یتا طا مور
 نکیا هالا نسر هدنسهوعا یذ ۱۲۹4 یدلوا یرکسعیضاق یلبا مور اا

 راشم * نیدمرد وفدمهدنک وا یمهسردماشاب نانس هد ریفدصردشلیا لاعرا "

 لبلخ یرلهداز هم رک ردرلیدنفا هلا ءاطعو مام یرام ودح تولوا لاثما

 اضر دم ولها لوباتسا مود كلکی هللا ءاطع ندندافحا اشا دج

 ۰ ردر کی تاک ار

 سردم « ردیم ودح كندتفا نیما ( هداژ بیطخ ۰ یدنفاهلادج )

 هندم هدنمرگ ۷۹۸ ویمالنم هسور هدنمهلایذ ۲۹۵ و ییمالتم سدق ۰

 لاعترا هد ۲۷5 و یدلوا ینهاب لوبناستما هدنرخالا میر ۷۵ ویسالنم
 . یدا لتامولعم ردشلیا

 یسالنعسدق هددده دعا ئ ۱ ۲۷۸ سردم ) ئدنفا تفر هل ادج ( ۱

 ۰ یدلا لاحرا هرکص هنس جاقر بولوا

 بوتلو هدکلرپ نکیا هدسران اشالدیشر ردنلریازج ۰ ( یدنفا نادج ) ۲



= 

 وا ریدلبا ادب تراسهم هدیوفاي طخ دحدقا هرئاسو ( قوض ن یلع)
 وا عر قرهلوا قوفتمهب هلج هدزرط ص وصخ هب ودنک تاذو )م (
 + ردشلر و ہ ( ناک ظفاح ) یان ینانیشاکوب ل وحش هدنطاطخ "هرکذ

 » یدلوا توف هد۹:۳ یدا ارقو بیطخ ( یدتفا هللادج )

 و < نأرقلا e تضئ نافرعلا

 ٩ یدلوا توف هد ۰ 3
 ) یدنفا لادج (  "یدنفا" نج را دبع یضش یزاخ ریما مخدومیدر  ۲ 0

  ۸دی ۰ یدلوا توف هدناضهز ۱۲۱۲ بول وا مش هد ۴

 ( سردم ردنهودخح اشا مسار ركبوا یل هنزدا ) كب هلا دج جالا

  ۸یسهناب هکمو یشتفم فاقوا قلارارب هدعب یدلوا یسالتم راذکما هد

 هدنسهنس بول وا یسیضاق لوبناتسا هدنچوا نوا كنرخالا یذاج ۲۱۱ و
 ردنوفدم هدن رق ریما كجوک هدیوا ردشللا تافو هد ۱۲۱۵ و شلدنا لزع .

 یم ودحبیدبا بیسح لام  ( E )یدلدنا نفد هاشاب ردح ۰ ۱

 ردیمودخم یدنا ینطصم فا یبا ا نیغ یف اد .
۳ 

 ردنوفدعهد ونا یدل واتوفهد ۹ یدنایتاک هناحشمضندناکجاوخ

 ) سراهم زدم ور یدنفاهللادبع یمهفیلخ رببک ةعلق ( یدنفا ةللادج .۱

 ِ . .یسیضاق هسور هدناوش ۷۲۱۰ و یمالنمیمزا هدنس هدعقلآ ید ۲۰۰ و

 | عير ۱۲۱۷ یدلوا یسهاب لوباتساو هکم هدعاو یمالثم هبلف هد ۷۱۲ و

 | ۰ رهدهبعمر یالعردنوفدم هداشابلاز هدیوبایدلواتوفءدنزکسنوآكن رخ الا

 ۱۳ ۱ ۰ ار )اشا میر ۱
 e یدلوا ینا روخا ربم هدنرخالا غیر ۱۱۹۰ ضیفتلاب هدنونامه نام

 .یشابشواچ هدنلوالا عیر ۹٩ یساغا زادحلس هد ۱۱۹۷ یسادضتک راب وپق هد
 قاب هدنرخالا یذاج و یماغا رادحهد ۲۰۱ یدلدا لزمهدنبحر بول وا

 . رارکتو یماغا لولب هنا هرکص یشابشواچ لاکو هدنبجر ۲۰۳ لوف

 . بول وایاقمثاق نوبامهباکر هلتراز و هدنرخالاعیر ۲۲۲ یدلوا یشابش وا
 یدلوا دعاقتم هلشاعم شورضكي هل لزعهدنسیکبا كنسهرخ الا یذاجبول وا

9۹ 



 بس ۲۷۳ سس
 ىدا نک اس هدهطابج بولوا نده یکنچ *هلالس . ( یارک ےلج )
 نبلک ردندا رعش ردن وفدمهدنعهاح اشاپدا هرفهداروا یدلیا تافو هد ۹

  ردشلیا فلأت یناناخ

 نوردناهد ۱۲:۱ بولواندنسا رعش یناناخدوجناطلس (  كیملح (

 د ېږ وا کب وف هرکص دی جاق رپ یدا یثاپ یوشهماج هد وام

 یتاک هیلام هدیناخدیحمادبع مصعرخا وا بوش ندهبلام ( ك ےلح (

 نکیادعاقممو ىسى وا هلبا دادتماو شلوا لوزعم هرکص هنس چپ اقر قره وا

 ۰ ردشلدا لاحرا هدنلئاوا ۹

 بذ ز یدلوا توف هدنس هجلایذ ۱۲۲۱ ( یدنفا یطصم یملج )
 ۰ ,ردطاطخ روهشم یدلدانفد هنعماح ناطلس

 قزتلابویدا وا بتاک هنوبامه نیباماشنلاب ندیلام بای . ( یدنفایهلح )
 بتاک شاب الاب سراب هدنبجر ۱۲۸۸ هرکص ندهرفو نینس یدل وا ینا بناک

 ۱۲۹۲ یدل وا اضعا هود یاروش هدنطساوا كناابعش ۲۸۹ ردشلوا

 نکاسو ملح رددوا نفد هدجا هحمرف یدلوا توف هدنسیتلا ىبەغاىذ

 ۰ ید مدآ زسررضو
 هدنافوهد ۹۲۹ رد ریغص مود ندلا سم قا . .( یدنفا هللا دج )

 دولوم ( یتافیلأت ) یدبا صابش ۰ لضاف . دهاز یدناوا نفد هنناي یراردپ
 . همانتفایق < قاشعلاهفص « هدم ۰ نونجمو یلبل.مولظنم « یوې

 هلا طخ, نسح ردیمودحم یدنفا یطصم ( حس ) ( یدنفاهللادج )

 جاتنایهلعت تمدخ هن راهدازهشیئان ناخد زاب ناطلس هلا هچفا زونوا ینرهش

 ردشزاب یتیرایزاب یعماج دیزباب ناطاس قرهلوا یهاشدا بحاصم ردشلنا
 ینطصم هدازْهش ) یلغوا بول وا طاطخ ید یرادیفحو یدامادو یلعوا

 هد ٩6۰ ( یلچ هللا رکش ) یداماد ردشلوا توف هد «٩44 هکرد ( هدد

 رپ ) یسهداز دعرک یدلوا توف هد ۹۸۸ ( یلج درب ) یسدازمودحو

 رود ( یتاک ) ردرلطا-طخ روهشم خد ( دجا ین ) یلغوا كناو ( دمج
 ( ماسح ) ندانکیربندنرادرک اشك هدا ردشلوا توفهدلوادجا ناطلس

 هددجنا هحهرق یمهلج ردشلوا توف هدنرصع ثلاث دارم بولوا یلج

 توقاب ) یمازابهدهدعاقیکیدعش كنم رطخ حنو ثاث ( هحاس ) رایدنلوا نفد



 ١ « £ 3ا 5
  0 E ۳ n aes Eو
 لبق یو عم هیناث ملسناطلس ردیلینومط-ف ( ىلج یهلح )

 ۰ ۰ یدلوا توف هرکص ندللاس ٩۷۰ ردشلیا تحایس هم سولا

 هد ۱۰۱4 بولوا ندناضق رد بلوا . ( یلچ لع ییلح)
 NR ۰ زدصاش یدل وا توف

 o « هنسو ۰ سردم ( یظعاوهطروع ) ) یدنفا طصمیعلح |

 ۰ توف بقاعتم ینلزع هدننابفش ۱۰۲۰ یدلوا ینیضاق ودزا :یسالنم سدق «
 ۱ یدا لضاف « ملاع یدلوا

 ( ناخ یارک ملح (

  یارک نالسرا هد ۱۸ ست وا یزکسعرمم قاخو ردیمودخت یارک یلکنم
 وا هدعب یدلیالاصفنا هدنرځالایذاج ۲ یدل وا یناخ عرق هن رب

 (اشاپ ظص ییا )
 هجازور هنس ځوا یمرکی ( یدنفایلع ) یرد ردهداز یئذوم دج»* یلدمرو
 یدلوا رادهندک هد ٩ بودا تادف نداق وا یسودنک هلغل وا یرادهست

 هلقاناربمرم هدنمرح ۱۱۷ یدلوا راد رفد شاب “ةعقد هدنلوالا عبر 1£

 یدشآتدوع هلا قلناک هحاوخ هللا لزع هدننج ر ۸ یدلوا یسلا و ادص

 ۲ يئ هی هلا لزع هدنرفص ٩ یدلوا لوا قش رادرفد ایات هدهدعقلایذ

 1 همان زور هدنلوالا یذاج بوئلوا قالطا هدنلو الا عبر ۱۱۷۰ یدنلوا

 هب یلوسلکو لرع هدنلوالا یذلجت ۷۲ یدلوا لوا ٌبساحم هدلاوشو لوا
 قشرادرتفد الا هدنناضعر ۱۱۷۱ بونلوا قالطا هدندم زا یدلدا ن

 یدل وا یسیلاو لص وم هلئرازو هدنلو الا عیر ۱۱۷۳ یدلوا لوا
 . دیعزا ردشلوا توف هددیمزا هدند رد یهرکب كنس هرخالا یذ اج ۳
 ۳  رتافد توا وا رهام هد رفد نف ىدشملا ند نوتأا زون دنساب ندنف صتم

 رد اش «یضم «تمه یلام یدارداف هعا خا اددخع هسلوا سرانه هب ريم
 . البلا جش هدرمصم ءرکض بوجاقءرجرهاط ( یدننا نیسح ) یناو ندننابوسام

 . یدلدبا نفد هدد هل هتروب یشءن رایدلبا تورت باستک | هلا مان دم یس ودنک

 هد ۱۱۹۷( افا مهازبا ) طاطخ یسهداز ردارب یدا هدنلباقهدص-ه یغانوق

 ۰ ۰ ردشل وا توف



 ی ۷4 ۱0)سب

 ناطاسهدلاو هموحم بولوا یهینفم سوس رط ) یدنفادجای | (

 هدنتناما ان كتا یخ یفیدل وا شمر داپ هداروا بود یشیا ینلاح نسح

 هدنطسا وا ۱۲۹۲ هلغمل هت تبوک هتداصترد اوت هدعب یدربدنلوب

 نیا وو ( یدنفا.قیح لیعاعما ) یمودح یدا قتم « حاص یدل وا توف

 ۱۳۹۲ ) یدنفا دم یلج جاا ( شف وا یلعم و دشررادکسا ندءلاوم ردشاوا

 ۰ یدبا۰ ملاعخاص یدنل وا نفدءدجا هچهرق یدل وا توف هدننابمش
i ( یدنفا دجا ik) 

 8 كنرلمودحو یاما یمهربادیدنفاندباعل ان ز ندرودص ردیلن ویطسق

 هدف و الم هيف وص هد, ۲ یسالنم هطاعەد ل یدیشا واس ردم هلغل وا

 ۱۲۹۲ ویمهیاپلوبناتسا مدعب یماضعا هیلدع ماکحا هد ۲۸۵ و یسهابهکم

 . هلغلوا لولعم یدلوا یسهباپ یلوطانا هرکصو یسر یی هم هدناضمر
 یدلیاتاف و هدنیتلا كنس ها یذ هنس ۷ بول وا دعاقتم هدنابعس ۵

 ۰. یداسانش قوقح «لضاف ملام یدلدا نفد هنس هاب یسه رت اف

 یدیس زکه یف وصایا هلبا مدفبسک هدخیاشم ییرط , ( یدنفا.یلح ظفاح )
 ۰ ردشلیالاعکراهدنشابشپ ناسکسهدنزکم كنبجر ۱۳۱۱ نکیا شل وا یصش

 ارومآمهکوکرت و شلوا قیرف كرهشینب ند رکسع .. .(اشابدجبایلح )
 ۰ ردشلیا تافو هدندرد كل والا عیر ۱۳۱۳ هدهرزج نک ردنک

 ( یدنفاج للا دبع یعلح (

 هم وه ص رایدیدروک. نم رد ,ندیص ,ندلاءالع :ردیم ود لع ا ی
 لسناطلس یدلیا تدوع هننط و بولا تزاجا ندیموزج جش یبنیک نر

 سولجیدر وی فیطلت ېب وشی روک ,هلکن وب نکیا یسیلا ون وزب رط یراتضح
 الصا هکیدلیا ادیتبرق هبنرمرب یدل وایهاشداب طعم هلبا هجا زویکیا هک روی

 هدسدوع ی رفس مصم هد A۲ یدلروب كاع رله رق صضعب یدا نلرا ندناب

 رضاح هنزامن هدننافو پودبا تدایع هاشداب هدنفل هتسخ یدلوا توف هدماش 1

 / یا مس 4 ندتم  ندالع یدلوا

 هدازهش کا ردنلجوا فس وب ) یلج دل فط) یمعلج بیات

  Eر درفصم با رغل | رک یدلبا تافو هد ۲ ید وا ۰

۱۹ 



i. 1 EE و ٤ 

 ©0 ردا سيقف ( هداز یانع ) ( یلجهلادبع ی 4

 A یدل وا

 7 و ندناجاوخ بولوا یر و و - شاب بویلورلیا ندنلق
 ی ۰ ردرهام یاب یدلیا تافومد ۱۱۳۲ یدنلو ځد هدنامدخ

 وارا سردم .ردیلعوا هدد ىلع ی هس ور" ( یدنفا ومع یلح )ر

 : ۱ ۰ يدل وا توف هدنرق ص ۲۳

 ناب رود پولو ندنلاحر نواه نوردنا ( یدنفا ملایم ۵ سس

 3 ۱ ۱ . ۰ .ردرعاش یدلیا لاحرا هدلوا دوم

 E هد دا ۱۸۳ رتتن دی وردیب ها اون hrs ) ەدەدةللادبع نرم (

 ا ۰ ردماش یدلوا قرض هدندوع بودا تحابس هاتسلع

 ویدرکاش یدنفا 0 یلوبت یرکا ( یدنفا نجرلا دبع یلح )
 ۴ ۰ یدبا طاطخ

 ۱ ديال یدلوا ندنتباوخ شضینبندل (یدقا رداقنادبعیلح )
 ۰ یدادبانفدهنسهعشچ قلبرپا ب وداتافومد ۱۲۱۲ بولوایرظان یمهناضتوراب

 ۰ ندنساضق. مورضرا بولوا ندیلاوم ردیشک رچ . .( یدنفادجیلح )
  طاطخو هجاوخ یدلوا توف هدنسه یوالایذاج ۱۲۶۱ نکیا لوزعم

 «"یدلیاتاف و هد ۱۲۰۲ ید ( یدنفادحیلح ظفاح ) ندحاشم یدا

 نر 9 ۰ ردطاطخ یدلدا نفد هداشاب

 رف قر هشیلاچ بودا دلوت هد ۱۱۹۷ (  ی دنفا نسح یلحا )

 ح .دوجم ناطلس یتح ردرهام یعاش یدلباتاف و هد ۱۲14 یدلوا یهیلقم

 ا د دليا قیصر هید ل رجلا نخ د یرت شح یا
 ۳ یدل وا نا ریمریم بواب هدهنکلم تامدخ ( ادا دع یلح )

 رم : هدنرخ الایذاج ۷۳ و لصوم هدنبجر ۱۷ و قوازو هدنل والامیر

 هدننابعش كنهنسوا یدلوا فرصته یبالو هنردا هد والایداج ۷١ و

 اردتقءریدم یدلوا قرضبوش ودهرهن هدکدنا هنرانک جرم هرزوا قلا



 ۳۳ تس
 هدنلئا وا ۱۲۹۲ یدل والوا مجرم هد ۱۲۸۹ ینا ج رم هد ۱۲۸۸ ینا ربع هنلق

 هد ۱۲۹۷ هدنهام یجنواو شلوا یلوالؤا ردق هنامزو و یراشتسم هبح راخ

 ۱۳۱۲ ردشلوا الا ًابقاعتم تولوا زدم هبیناطلس بتکمهد ۱۲۹۸ 4م

 یدلدبا نفد هتنایرد هدیوا ردشلبا لاحرا_ةأعف هدنکم هدنسید كننابعش

 فی و مقتسقداص باک ردتقم جرم انشا ه هیت ال و هالا ۳" 0 سسلارف

 ۱ ۰ یدنا تاذ رب

 اش لیعاعما قبسا یلفاح ینروسهد ۱۲۳۸۰( مث دیک كب قح )
 هد ۱۳۷ ردشم زا واغارچ نلف ها فاق واهد ۹ دعا دلو ندشص

 ریسه و شمن هلشاعم کت یلث حنا ردشلدبا لقت هلق یوتکم فاقوا

 یم یرازوک یر هرکص ردشلروپ ادیت یشامه هلیبنح یتهدیصفک هدف
 یدلنالاح را هدنسیمرکی تان رفض ۱۳۱۲ هدلاح یغیدل وا لولعم هدنسهجرد

 یرتویمزافو برع ردشفلوا نفد هدنراوح یدقرعیدشفآ یال هداج

 ض# و یرامسا ناود یدیاقفوم هدنلش 4 عقل هدرعشو ردتقم هژنو مان

 ۰ ردراو یسهیفیلأت راثا

 یتولخ بودیا ترج ههسورب ردیلیلفدنص ( یدنفا د یربقح )
 ۱ ۰ ردصاش یدلبا تاف و هد ۱۱۸۱ یدل زا

 یسهقیلخ یدنفا قح لیعاعما ردیلغاطر وفکت ( یدنفادخم یک 2

 یدیفخاب مود » یدلوا توف هد ٧٣٣١ هد دسور ردنشلوا جش بولوا

 ۱۱۳۲ ید وا یش یسەیکت قح a د یدنفا ) ةداز" یٹمکح )

 ۰ یدل وا توف هد

 ثلاث دارم ناتتطلس لا مر لیصح ردیلل واک (  یلچدح یمح )
 ۰" ردیاش قدلوا ت ؤف ةدنظشا وا یزضع

 ۰ ردماش یدلوا توف هد ۲:۳۷ زدیاهفصا "(ینافش محا) 7
 دم بول واندناضق ردیمودخم میکح نیدلایح ۰ ( یبلجهدازیکح )

 ترس » ردراو یسهسردم زن یدلوا توف هد ٩۰۰ یدلوا یسیضاق هرونم

 ۰ یدناندنناصصا 4

 بولوا یسهجاوخ كناشا دمع یکب رلکب ردیلرما ۰ ( ی اج ییکح )

 ."یدلوا توف هدساخ دام ناطاس زخاوا



 تر ۱
 رد ود اشا شو (هدازیاورمش ) 4 ا

 ° ضيقا 7 شا بیسح نت قح)

0 

 ۳ هاد ید 1 تر ۳ ی شب بیسح ( كم
 ج

 ا و یدلوآ یماضعا هیلامنسلحم هرکص یدیشنوا ارخک ها ام

 ۳ هدمها هدیلقدنق جر تولوا دعاقتم هرکص ا یش
 ۰ Oe طب یدلوا ثوف هد ۱

 ۲ ins :توفص ینا ادص اب( ی قاط ی)
 8 .. یناک شاه تو رک هن زالت دساحم فراعم هرکضو هچرت هدهاسوا بولوا

 توهم هدر ي ادای ۱۳۰۹ و شلوا یزید ساددا هد ۰ ۰۵ نکیا

 ۳ یدیالح+قولخ یدلدا" نقدا RG یدنفا یح هدشاطکشت یدل وا

 شلوا لصاو ردق هغلاول ريم بوش ندهیرح بتکم "(اشاب قح)
 ۱ ۴ ۶ )یوم وف یسپ ادعا تاخوتفت تای را ات ونقل ام واش درب ومس و

 ا * رشتا تافو هدنرخالایذاچخ ۱۳۱۰۳ هدااح ینئدلوا

 ۲ قلردتادزاوآ هدنونامشقاقوا بوش ندمالقا رددرک (  كقح )
  هناخ ولوم رمدناتاغو هدنزوقط رکی كنلاوش ۱۳۱۱ یدلوا نل وا يلوا

 و ندافدصا شلوا داماد هاشاب قیفو دجا ردشلدا نفد هنسومق

 ۱ و داور هی ۱م یتا حارا ا

 بولا تزاجا ندئراتاربضخ یدنفا نطل رع قبال مالسالا جش ردیلنیکا
 | هاو ۱۳۰۷ شا وا ررقمو بطاسح هدنرس رد نویامه روضح و سرده

 ارح یتسهیاب یلوطانا هدعبو شلوا یراشتسممالسالا جش هلیسهیاب لوبناتسا
 هدشاطکشب هلکلیا لاحرا هدنزکس یمرک كنس هحعایذ ۱۳۱۱ ردشما

 5 ۰ یدبایحاضلضف و اع ردش وا نفد هنهاکرد یدنفا

 ورو ا دجم رادنود قبساردص . ( كیلیغاعما قح )
 ۲۷۰ هلبادلوت هد ۱۲٩۰ ردیم و كیيها ربا ندنسافلخ یرکسعرسس باپ

 د ۱۲۸۵ شلوا غارج هبهیجراخ “یوتکم هماننداهشاب ندفراعلاراد



ARA, Û eit 

 لو ام دم ) نالوا یسیلاو دیفس رګ را( هدعب و یرظان هل دعو

 ردداماد هنر موبر ۰

 ( یدنفا دچا یظفح (

 یدلبا دلوت هد ۱۲۲ ردیم ود یدنفا دوعسم هداز یدنفا نامعت یشابیکح

 هدب و یبیضاق لوبنابتما هد ۱۲۹۰ و یسهاب لوباتساو هکم النم ۰ سردم
 شماغ الوبف یتکل رکسعیضاق یلیا مور یدلوا یسهاب یلیا مورو یلوطانا
 ندناوخا"یواسم و بدوم ردشلیا لارا هدننفس كنناضهر یسهنس ۱۳۰۷ و

 بولیکچ هاوزنا شوک نونیسب, هدنرخاوآ يدبا مولع هاراشمو بنت
 ۰ یدیشمریدتا عاطقنا یتسقن ندسان تفلا

 ةندمهدنلالامیر ۱۱۸۲ یدل وا النم « سردم ( یدنفا دمع دیقح )

 هد وع وطیدلبا لاحت راهدنسدکیایم رکی كن رفص ۱۱۸۸ یدل وا یمیضاقهرونم

 یسال:»سدق ( یدنفا قداص طسم هداز دیفح ) یم ودحیدا ملا ردنوفدم

 ۰ ردیدنفا نیما دم یمودنحمرکید یدلوا توف هد ۱۲۲۹ بول وا

 ( یدنفا دمع دیفح ۱

 ردیم ودم یدنفا رشا ییطصم مالسالاچش هداز یدنفا ییطصم تاتکلایشر

 یسالنم هس ورب هدن رخالاعب ر ۲۱۲ یالنمبونا هدنسهدعقلایذ ۲۰۳ سردم

 "هض. ۲۲۲ یدلوا یسهاپ لویساتسا هدنسهدعقلایذ و هکم هدنمرحم ۲۱۳ و

 هنس وا یدلد الزع هدن ربنوا ی والاعیر ۲۲۳ پولوا ولالا ردم دنا

 هدندمزا هلیء دقت هن راحرب هناّشاب یفطصم رادلع ب ولید قله ینومطصفهدنبجر

 هان كنه | ید هنسوا بولوایلیا مورردص .هد ۲۲۹ یدلوا قالطا

 تاطاع يدنا م ولع رشم ردنوفدم هدنس هناضنک یردب رذشلیا لارا نداج

 ۰ ردشل آ هلق هلاسررب هدنقج راوص هلا تافل

 هد ۲۶۱ ب وا وا ی اف ارهک باک ) یدنفا قد هی (

 ۰ ردشعا اراد لاح را هدعب و شاوا یسخ رات هلا ثال هجا وخ

 سردم بولوا یهود ,یدنفا مهاربا دیسلا ( یدئفا یطصمدشح )

 یمهباب هکمهد ۲۹۰ و هسچدرابهدنلا وش ۵ و بولا هدنل والایذاج ۳۷۹

 ۰ ردشلیا تافو هرکص هنس یکیارب بول وا

 هبساح هباادیدنل وتهدراقل رادرتنهدضرقتلاب ندهیلام . ( یدنفادمشدیفح )



 دعا =(

 ré چ

 برا یسرده هبرفهرق . ۰ ( یعیراص ) ( ین ۱
 1 ۱ 3 رد اش یدلبا تاف وءهدیاخ ناولس

 نام بول وا نارق ظفاح ردهلوک. ( ییلچ یظفح )

 22 ۰. ردصاش یدل وا توف هدنطسا و آ یرمصع

 N .(دوسم ) (یدنفانسح یلظفح )
 ب یمودخحم ردشل واتوفءرکص ندنلاس ۱۱6۰ یدلوایمالنعهرونم

 ۳ بت بیا ان یر ihe ی

۳ es ا ب زد :ودامهیا ص 8 ررھش e 

 یتاک رک .ندناکجاوخ یودح ردیاش یدلبا تافو هد ۱۱۷۳ بولوا

 ) ردشلشا نفد هدرادکىا بودا تافو هدنبجر .۱۲:۰ 4 ,( یدنفا هللا دبع ۰

 .  مد.۱۱۷۳ ,یدبا یرهش بولوا شیو رد . ( یدنفا طصم یظفح )

 ۱ ۳ 2 1 هر رد عات ردنوفدم هدیوبا یدلیا تافو

 2 PR ا :یلوپف :یرک, ۱ ۰. ( یدنفا.دجا یلفح ) .
 rs ر یا تو

 دی لا وا بو وا یتا کم RY (:یدییفا یف ).,
 . ۰ ردصاش یدلیا لاح را

 ا مسید کتیا وخ شیفت نذل ( یدنفادمع ا (

 ett هلیصانم رود یدل وا یسیج هبساحم فاقواهد ۲۲۲ و تک

 ۳  یدلبا تو

 ۳0 ee زت بول وانآرقلا ظفاح , :(كیدجحم فرامىظةح)

 2 Fy هدم هدننرقردشغا وا نفد هبوبا ټ وديا تافو هد زکس رکی كن والا مير ۱۳۳۸

 0 یذاجب ۱۲۰۶ بول وا یسهفیلخ هناکلام ندنغلراد هسک هبساح شاب نالوا

 r | رب و وای ود لبنا مما ربادیسل انال وات وفهدن زکسیهرکب كن رخالا

 ۳ ۶ بوکساو یشاب یوپف | اجر ( اشاپلعیظفح )

۱ 
۱ 



 بس ۷۳
 هنر هدنحرات ۱۳۰۵ یرهلوا مد“ هدنکلریدمیهاک هدنتسایر سلحهرادا

 زواهیناسقط نسر د شاما لاحت را ین وک یعشب كننابع ۱۳۱۲ و شع ازارحایالاب

 بودیاتاف ومد ۱۳۰۵ یدنا انشا ههناسخروماو یحاصرفوتورت تزلوا

 ردشلدا نفد هن رق تکی لم اک دم یہ ودع نلیدما نفد هنهاک رد ینانفهدرادکسا

 هماشاپ تغار ردیمودخحم یدنفا سابع ندرودص .( یدنفا تعثح )

 ادب ناوخا نعطو ناسا تذاذب یدیشلوا شردم بولوا تحاضم ومدن

 هرم زا هرکص یداردنوک_هتماقا هسودر هدعو هد هس وزب هدنلاوش ۲

 نشد ر دارم ردشلوا توف هد ۲ یدل ردن وک هس ودر هن هددهسدلر ونک

 یدبا لثام هدایز.هه اطلو وجه راناوود بحاص فزاع عاش ردنوفدم هدنناب

 نیبش تاپ راو ندناکجا وخ ت وشت ندلق ٠ ( ىدنفا طصمتعشح ظفاح)

 ردنوفدم هداشاب ردح ردشملوا توف هدنشب نوا كنسهعایذ ۱۲۵۵ یدلوا

 یدنوا یبهنساحهد ۱۲۸۵ و رعهدهلام (  ۍدقا رداقلادبمتعثح )

 یغلاضعا تابساح ناوندو یکلیج هبعاحم تافراتصمو تادراو دذم نامز

 ناود تیاهن بولوا یتیما قدنص و یمیجهبساحم هیلام هریفو نینس هرخالابو

 ییس ردشلیا .تافّو هدندرد یجرکی كن رفص ۱۳۰۸ ردشل وا اتضعا هنابساح

 ۱ ۰ یدبا یشاصم ربع ندقلخ ناسلیقتسم « مدقم شنا زواج یناسکس

 مودم كن راترمضح اشاب لماک للسبرف قباس ردص" ٠ ( كن تعثخ )

 یمافماق رادطا هدنقو زا بوقیچ قرهلوا یحرب ندهیکلم بتکم ردسشلات

 ۱۳۱۲ ؛ینلوا یرلاتنیلاما تام ور مع و قرضا قوا تو
 ةافتساو نکا ردشلنا افترا :نددلوا لاضارو:هزوتو ئاسو هدتشج كت رفص

 ۰ ىدا چک ر یلهزرجو
 راکب سوت :هد ۱۰۸۷ تولوا نده رګ یاما ۰ ( شاد هتصقج )

 ہک دا هد ۷ یدلوا ندنسا را هناسرت هن لزعلا دعب یدل وا یتیکب

 .:ردشل وا توفهرکص نادنخرات ۱۱۰:۰-یفلوا ینادناموف
 یهود هدننافو یدنا تاذر ندهنظء هد هور . ( هددشو ریصح )

 ۱ یدادنا نفد هه رقم

 یرصاع» یراتمضح لوا ملس اطلس ردندیلومیک (یروضح )

 ۰ ردماش



 شم ۲۳۳۲ هنچ

 ۳ یا ضسب یبدلبا هجرت كالا ماما هد ۰ ۰ ۵ تبار ساب

 ۳ کت هلسهاپ لوباتسا نادنرابزاون یعاد لاک هدفدلروب یلاع روظنم

۳ 

 نوک یهچوا كنل وص و هدنس هدعقلایذ ۱۳۰۵ هعزعلا دعب یدلوا یسیضاق

 . (یدنفا نیسح ) یلهنتسرب ماعسرد ندنیسردم یدا لضافماع یدلیا لاحرا

 ۰ یدلوا توف هدنحر ۱۳۰۰ هدنشاب یللا حد

 هدراقل رادزفد نامز قوح كب هد راه رشط ( یدنفا یتسح نیسح )

 هن یدلیاتاف و هدنسیم رکی یرخالا یذاج ۱۰۳۹ ردشل وادعاقتهرکصبوزک

 هد ۱۲۰۵ ( كب شح 9 یزاظان امور شایالشا ندامدق

 ۰ ردشعا تافو

 و نیا نیر بتکم رادیلدب رک (اشا نیسح )

 هدنایعس ۱۳۰۰ یدل وا یادنام وق دیفس رحم هدعب و ینادناموف هنوط هد ۲۳

 ۱ . یتیدل وا شعاب هددن رک یدبآ قداص « انشا هه رګ ر وما ردشلاتافو هددیرک

 د ۱۳۰۷ bi قیسعت نیس ) اول رم ندابطا ردشادنا نفد هنعماح

 1 ۰ :ردشلبا لاحرا هدنرخالا

 ۲ ااو ضصرات هدعبو قیزفو اول ضیفتلاپ" (  اشا یماح نیسح )
 ` ى ر وانی یراون مادضمالاب ةد هرکه تامدخ هدوعلادعتو شلوا
 ۰ یدنا رکسه ی روسج ردشلیالاحرا هدنلاوش ۱۳۰۸ نکیا

 ندنرازبهم كا كنرانادناخ موضرا ردلناهدرا ( اشابنیسحیباح )

 ك هناهدرا هلئروص قادزو لوا نایایظنت هلضیفت هدزلاروا تولوا

 . یداوا یریدم ناهدرا هدعب بونلو هدزکسم هلبغلاغا یهاهس لوق یدیشلوا

 3 ۱ رس شاخ هدمورض را هرکص یدّرسوک قارارب هدنسهراح مرفو

 . هلتمدخةدرافرطوا ةد هاو هلئسم لزعلا دبا یفرصت,ناو هژقانا مریم هد ۸

 بواواقرمصتم ناحزراهرکص یلیک ویلاو مورضرا هان جاقر ی صتم دیزیاب
 تاو هدنداعمرد هدنزکس نوا كنلوالاعبز یسهنس ۲۳۱۳ تیاهن "ال وزعه

 e ۰ نداشاب تکو ش یجودحم ردشلیا

 |۳۳ رج ا رم کات فال دیم ل دن ) یدنفایکاخنیسح )

 1 ۳ ادنقک هلا اسلا هئاخ بز یمدع رک هدعلو هدنتمدخ كناشاب لعد

 او هنس قزف ًاراسعا ندنلکشت تباد كنه ريخ تکرشو شفلو هدنمدخ



 ی

 ( اشابییسح نیسح )
 ناک را هلبا لوخد هب هب رح تکی هد ۱۲۹۵ بودا دلوت هد ٥ رادب رهش

 قارف و اول یالاربم بوالو تدم یلیحر هدهنسوهد ۱۲۸۱ بوشش ندنرح

 بول وایسر یروشراد هدنسهع ایذ ۱۲۸۹و یر سلجم هرکص یدلوا
 ٩۹۵ یدلوا ینادناموف هردوقشا هدعب یدلردنوک ه ودرا یحضحوا لزعلا دعب

 هدنایعس ٩۷ و شاروتک هداعسردهد ٩٩ بول وایسلاو هردوقشا هدنرفص

 مرکا رواب بولیدبا لزع هدها ید بولوا یرظان هیرح ترازو برا
 نوک .یکیا هدهسیدلوا یرظان هبرح ابیات هدنمرم ۲۹۹ ردشل وا یهاشداپ

 میر ۱۳۰۲ یدل وا لصفنم ند راطظن هلا اقا هد دنس تیعم هنن هدنرو ص

 نوف ردنوفدم هدنس هرت دوم ناطاس ردشلیا .تافو هدنشب كنرخالا

 ۰ یدا ردمو رهام هد هب رکسع

 قلارا رب بول وا ندن رلعبات كناشاب دجا یلنایاب رد,ل دیاچلس ( اشا نیسح ( 4

 هلغل وایرظان هیجراخیرلتمضح اشاپ دیم ,یمودخهرکص یدیشقنایتفلادنخک
 بودا,تافو هدنسیکیا یمرکب كنناضهر ۱۳۰۶ یدلروس ناسحا قلنا ریمریم

 ۰ یدا مدار ونا یدادانفد هنسهرت د ومڅ ناطلس

 ابع هيلا هدعب و ,یالا ريم بوشيتب ندهیبط بل )اا نیسح )

 كدنبجر ۱۳۰۵ بولوا یشر مزاول هلقلاوا ارخۇمو یریدم یسەقبراق
 هده رګ (اشاب نیسح) یدبا رهام هدننف ندنوفدم, هد وبا ردشا وا توف هدنزکس

 ردنوفدم هدننادیم . قوا یدلوا توف هدنحوا كنلوالایذاج ۱۳۰۶ ضیفتاا

 عبد ۱۳۰۲ د (ك. یتسج نیسح ) یرومآم یود ندنرلیالایم هیماسظن
 ۰ یدلدیا نفد ,هاشاپ ردیحبودا لاحرا هدنچوا كن رخالا

 اول هلاردقعیفرت هدندزن یسیلاو سنوت بولوا سکر چ |, ( اشاپنیسح )
 بولک ه هناهاش تلاع هرکصو شاوایریدم فراعم سنوت هجراهنسو قیرف و
 هد ۱۳۰۵ بول هتسخ هددسدل روم فیطلت هلیعلاضءا تل ودیاروش قلارارب

 ناطلسبولیروتک هتداعسرد یشعنیداتاذم ولشناد ردشل وا توف هدایلاتا

 ۰ ردشلدیانفد هنسهجاب یسهرت دوم
 سردم ردبهودحیدنفا یدج دګ یکرود ( یدنفا قبفو نیسح ۱ ۱

 هد ۲۹ و یمالنم هس دالب هدعب یسالنم هطاع هدنل والا یذاج ۰



E فا 

 یم کم هد ال میر ۱ ۷۹ و E هدننوالایذاج ۷٦ ییالس باح

 ی . نیسح ) یلهلاوف ندنسلاوم جرحا یدلنا لاح را هد ۱۲۹۰ یدلوا

 ۰ یذل وا توف هدراهنسو یخد ( یدنفا

 ۳1 اش نیسح فرش (

 3 ا اشا 7 دبع یردار ردا مود كندنفا نوع ندم فرش

 1 هلغلوا نلتسم كنها وا هدننافواشاب لع ییسینات ردارب تف باب دا
  تلود یاروش ترازو ةبترا هدنسبد نوا كتنابعش ۱ :ةوعدلاي هداعسرد

 e وا. رومأم هدیلاع سلاح هدن نزکس نوا كنهعایذو یدلوا یماضعا

 ا هیکلم هدنلوالا عیدو یمایضعا تلود یاروش رارکت هبل واعر 46
 3 | یدلوا هدرکم کم ریما هدنزکس یمرکی كن رخ الا یذابچچ و یمن یسەراد

 ۱ ا بلص لتاق یدلدبا دهس نانف رط یادفرب هدنلوخد یاننا هبهدج هدب ۷

 | قرم تب تا ییا بی فی « نيطف « فیرظ « فیفع « یدنلوا

 ۰ یدا شمرویدام یفعایهیظفحم عضا وم هز دصقم هداما

 .ae (باضف ) ( اشابنیسح )

 3 یدل وا ینادناموف ناهدرا قرهلوا قبرف هدکدشل وب بولک تفخ هنلقع

 9 یدل وا توف هد ۱۳۹۷ یدنلوا عفر الونا5.یسهبر هلدسح تمدح

 e اود ۲۷۰ ۰ ( اشاب یربخ نسح )

 رد شن وا دعاقتم هرکصو شمقیچ ردق هغلا ول ندهاهاش رک اسع ردیم و دحم

 1 رفوف وفدمهدن د راودهدرادکسا یبلواتوف ًادعاقتم هدنربن وا كن رفص ۸

 ۱۳۰۱ ( كنيس ریدرف ) ندنراماق اق هناهاش رکاسع يداب لیبسر هباروا
 39 ۰ ردن وفدم هدننادیم قوا یدلوا توف هدنمرحم

 سردم ردیف ردسود# یدنفا هل غبص ) يدنفا یلح نسحر)

 اجا هجهرقیدلبا تافو هدنشب كن رفص ۱۳۰۲ یدلوا ىس ەباب هکم « النه

 7 ۰ یدا ماعسرد یدنلوا نفد



ei bi aegre 

 لع یودخ ر یدیعوج یسارةف بولوا مرکو یه یدلیا لا یعتسا ندی

 هدلاوهدنارسقا ( اناورسخذجا ) ینادضک یدلاق ینهع رک هدرب ردکبیضار

 نفد هوا هتوف هدنلوالا یذاج ۱۲۹۸ نکیا یسیلوتم یعماح ناطلس

 ۰ ردیسهفیلخ سم یلق تلود یاروش ( كيطصم ) یوم هکردشلدبا

 یرداق و ندنسافلخ ییعدیسند هی زرب یافرش ( یدنفا جور نئسح (

 بودا تافو هدندرد كس هرخالا یدابج ۱۳۸۸ ىدا ندنزاحر یتهرط

 ۱۳۸۸ (یدنفا یه و یسح) یش یک هبف وصایا ۰ یدلدیا نفد و د اشا فسوب

 ۰ ردشل وا توف هدنرن وا كنلوالاعیر

 ننام هد ۷۹ هلبا هنر عیفرت لوخدلاب هدرکسعتیاد (  اشانیسح )

 لزفلا دعب یدیشاوا ییرفیرهلوا روایرتس هرکصو اول هلغلوا رواب هدنونامه
 یدلدنا نفد هاشاپ ردیح هلا تافو هد ۱۳۹۳۲ یدل وا اضعا ها زوم راد

 ۳ . یدیارب شقلا ینسیدیا مدآ لدتس
 بوتش ندلام رذباغوا ادص یکروج (  یدنفا یسحنیسح )

 یحوتکم اینا دنس هدعقلا یذیربدم هیلامماوآ هدن رخالامیر ٩9 ویحوتکم

 ساخ هلیلوا ی وا هدنلوالامیر ۷۲ و یرادرتفد یلیامور هیلامهدنبجر ٩۷ و
 ۱۲۹۳ بولاق دعاقتم هج زا هنس یدلدنا لزع هدنلا وش بولوا یس رهبساح

 ندنسافلغ هیلام *یتوتککم ود یدلواتوف هدنسیکیآ یعرکی كنسهایذ

 یامدق رتردنوفدم هدن وک یضاق ردشلیا تاقوهد ۱۳۸۰ ( كیمراص مهار (

 ۱۲۹۶ ( یدنفا هانپ نیسح ) یر ینویسیموق نیمز “هلق ندهیلام نیرومأم
 ۰ ردشلدا نفد مرویلس بوداتافو هدنسندبنوآ تكنمرح

 یدلوا یبیضاق همزکم هکم ۰ النم ۰ سرد" ( یدنفا نسخ نح )۰
 نوا كنلاوش ۱۲۹۵ یدلوا یشاب مه هرکصینان مجم هلغلواانشا هموجع
 * ردنوفدم هددجا هحهرق یدلیا تاقو هدنسید

 طاتحاهد ۲۷۹ ضیفللابندنزکاسعیوطردنسک رچ  (اشانیسح جاطا)
 هدنراقلظهاح هاسرح ودنفسرح هجرادنس قرهلوا قیرف هرکص بولوا یماوا "

 تافو هد ۱۲۹۲ یداوا .دعاقتم نکیآ یظفاح هایس رح هد ٩۶ یدنلو 3

 0 ۰ یدبا دیدح یدلپا 1

 هاا یدشر جزم بوش ندهد رح بتم ) اشا قصو نیسح (



 بس ۷۲۸
 هطلع هدنرخالاذاج ۱۲۷۹ سردم ردداقوت ( یدنفا نیسح )

 هحکایذ ۱۲۷۰ سردم ردیلصلاهم ( یدنفانیسح ظفاحدیملا ) یدلوا

 رب ویمردم هبرود ردیلهلاوف ( یدنفا مظاک نیسح ) یدلوا یسالنم بلح

 الت دیرک هدنمرحم ۱۲۷۹ بول وا یمالنم برغسلبارط هدنناضمر ۷۰ و

 ان ۱۳۷۹ ) یدنفا یسح ( یصسیدنفا رک م یدل وا توفهدهب یدل وا

 . ۰ ردنوفدم هدنسهیکت یدلوا توف هدنستلانوا

 سردم ردیدیفح كب اضر یلع (مداریکح ) (ك تح نسح_)
 ۱ .. ۰, یدل وا توف هدم یدل وا ی بریده هفوصهداوش ۸

 ۲ یعنچ واو یدلواقبرفو اولو یالاریم ردسکرچ  (اشاب ماد نیسح)
 هد ۷۸ یدلدیادنبهماق بونآ وا عفریسهبنرمد ۱۳۷۹ قره واندناکرا ودرا

 ۰ یدلواتوف هدیاخ ز زعلادبع طساوا ب وڼلوا هدامایسهب ر وغعلادعب
 2 ۱ ( كس بیسح نیسح)

 هل بوق هد ۱۲۵۰ ردیمودخم اشا رهاط اک نایلس هدلاو
 یرظا تراعت هدنبحر ۲۵۸ یدلدا ا ۲۵۵ یدلوا یرظات .باسحا

 هتفه رب هلبا لزع ندنلاکو «دناضمر ۰۱ یدلوا یرظانهتسو هرکصو یک و
 یدلدبا لزع نداسذحا هدنل والا یذاج ٩۲ بول وا یرظان باسنحا هرکص

 هدلاو هدنرخالا عیر ٩۳ بواوا یرظان باستحا ابا هدنلوالا یذاج ۰
 هبالاوو هبلام:سلاحم هلا لزع ندناستحا هدننابعش ٩۷ یدلوا اد هناطلس
 قلادضک هد 1٩ تولوا یرظان باستخا الا هدنبحر ۰۸ یدلوا اضعا
 یجدندنت راظن باستحاهدنسهدعلایذ ۷۱ یدل واراج و د هب یعببط ل زع ندنتمدخ
 یتنامارهش هد ۷ یدلوااضعا هالاو سلجم هدنس هدعقلایذد ۷۲ یدلدبالزع

 .  یدلدالزع ندتاما هدناوالاعیر ۷٩ یدلوا رومام اعیار هباستحا هلا ون

 3 ۳۳3 هدنررخالا عید ۷۸ یدلوا اردک اطلب وک هدنس درا ید ۷۷

 . ادک د هناخ زیزعلادبع ناطلس "هدلاو هدنلوالا یذاج و یدل وا. یتیمارهش

  لاصفنا ندشاما یراق هدنس دهم قلادفنک هدنس هدعقلایذ ۱۳۸5 یدلوا
 ۰ كنلاوش ۱۲۸۷ یدلوا رومأم هبدیلام سلاح هدنلئاوا یعرحم ۱۲۸6 یدتا
 . قدهلوا نئفتم هدناستحا روما ردنوتفدم هدونا یدلوا توف هدنبسیکیانوا

 اردا جنم هلبتورت یردب ینس هسعفاو تورث یدا ردبا نازرل یفانصا یما



NS 

 كندنفافشیحزابندلاحر (  هداز یعزاب ) ( یدنفاییسخیسح )
 هدعبو یمال ماش هد ۵۲ یزومآم ررګ هد 4٩ و اللم سزدم ردمودخ

 ۰ یدلیا لاحرا هد ۱۲۹ بولوا یسهاب لویناسا هد ۵ اک

 یالاریم بولوا ندنرت اسع یحصوط" (یجرایوح ) (اشاپ نیسح )
 e e ۱۲۹۳ نکیا لیکو ظفاع یزاقو هاتسرح بولوا اول ریعو

 یقرمصتم اسب ین ینا بم ريم ةنراب هدنس هدعقلاید هنسوا یدل وا لیک و یظفاحم

 اب دن ٩5 و شد هدنل والا میر ٩۰ و یرادزفد هراس هدو

 + یدلواتوف هدنداعسرد هدعب ردشل دنا لعهد: ۱۲۹۷ یدل وا قرمصتم

 هدنرخالآ عبر ۱۲4٩ یالاریم ودرا یصشب عقرلاب (اشاب نیسح)

 ید زد ( اشاب نسسح ) رکید ردشلوا یناضعا یسلح ناتسع اول هم رات

 رکید یدلوا اضعغا هساح هلقلا ول هدنل والا یذاج ۱۷۹۶ و الا ريم ودرا

 را یدل وادعاةتمەد ۱۲۱۷ یدلوا اوا والا رم هدنسودرا هصاخ ) اشاب نیسح (

 هلبر ضیفتلاب هده رخ رد ل هطا هجزو ( اشا نیسح ) راپدلپا تافو هدعب

 برخ هدنلئاوا ۱۳۷۰ "یدلردنوک هلن وداغق رف رب هبونپسهدعبیدلوا هنورطابو
 رد رلتمضحاشان نسح ی رظان هر ی ود یدل وا درهشهدون و عناضاغ ود هد رګ

 هعفدیکیا تولوا یسالنمویمزدم هرود (  یدنفا مظاکنیسح ظفاح )

 زونوا یتیولوم یدلیا لارا هدنحرا ۱۲۷۵ یدشاوا ید یسالنم هبلف

 ۰ ردنوفدم هدب را ریما یدل وا غ ردو هب هنس

 ( افا نیسح )

 هدنس هدعقلایذ ۱۲۷۱ یدلوا بحاصم شاب بولوا ندا وغانواهه یار

 هد ۱۲۷۶۰ هلا لزع هدنرخالا یذاج ۱۷۷۳ بول وا یماغا هداصسلا راد
 : . .:ردنوفدم هدنوا یدل وا توف

 ( یدنفا یص ولخ نیسحجاطا )
 یمالنم هطلع هدنلاوش ۲۹۰ و:سردم یدیشلوا تقوم هدنسان ترص عماح

 ۷۰ و یسهاپ و ییعالثم هس ورب هدنس هلا یذ ۷۹۵ هدعد و

 ۱۲۷۹ ویضاق لوبناتسا هدناضمر ۲۷۰ ویس هاپ لوبلاتما هدنسهدمقلایذ

 بحاص و عیذ ردشلپا لاحترا هرکص تدمرب یدلوا یس هنا یل وطانا هدنرفص

 ۱ ۰ یدیا تادرب رافو

Afr 
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 اع ودن یاروا هدنلوالایداجن ۵۷ و یسینا بتاک الا و سلحم دن والا
 ۲ ۱ * ردشابالاح را هد ۱۲۵

E CR۱۰۰  
 اتا لم رایلس یعندل وا مادضسالباتبول وا ندنراهتس وا یرفکب ردیلقحش« ور
 یدنفا ثلاح و شلواتاقتلا رهظم بول وآ ضع4 هناهاش باكر ا

 تولوا طباض ةا هلا " هود زدم زوک علام هلوخد هناطباض راطق لاقتتس

 رد نوا كنسهرخالا یتداج ۷۳۸ و یمادضک لوق نکیا یشاب یرغز
  كیرفص ۲۱۳۹ یدلر و" :ترازو هدنرخآ وا ۱۲۳۸ یذل و یماغا یکی

 . هوس هل دخ یتهلاژاو عفر رد ینیرتناخ و ینیراهشا یرچککد هدنسیمرکی
 یدل وای طاح زانو هلیرافافس هور و دیمزا هلیسلزس یفجهباخوا هدصق
 رس ماقم هدلاوش یدلروک یتمدخ منع هدکنو هده ريخ 5 وهد ۰۱

 عالق ه] زواهس روکذم هدنلاوش ۶۲ یدلدبا ج الغ هدننادح | یرکسع

 هردا هد یذدل ریدتا لات ندکل جهت رس قرەلاق هدنسهدهع هع

 يظفاحم رنانابو یش ەدنلاوش ۲٤٤ هدنبرقت هرااقلاب كراسور یدلوا یسیلاو
 هنرز وا صد هدنلاوش ۲:۷ تولوا ىّسلاو 4: ردا E هد ۲۶۵ یدل وا

 | هدنبجر ۲5۸ هلقماعازق یبرح هک اطنا یدلوا مرک | رادرمسهلرسهاپترادص
 1 ه دنس دب نوا كنل والایر ٩ یذنلوا لزع ندقلرادرس وندنکلیلاوهن ردا

 . نيدو ایات هدنلاوش ۲۰۲ بول والزع هدنمرحم ۱۲۰۰ یدلوا ینیلا و دو
 | قداض ۰ زدشلوا توف هدنسیکیا كنسهرخالایذاج ۲۹۵ یدلوا یسیلاو
 ۲ یرلترضح نان دن ادم نال یا تورنبخاص «"تنطلسمداخ : تلود
 . یودجیدآ رارروبتافتلا هللانامرف یتیرادوعف هدنرالوبق هن راتو امه ر وضح

 . (یدنفادجادیسلا ) نادك رداشا فصاو یبر وک یداماد اشا تک وشیلع

 ۱ | دادس ەد وپقپ وطئ وف ینوک یحنرب یهرکب كنمرحم ۱۲۹۴ روند ادنضک هرفک
 1 - ردشلدا نقد هاب ( اغا مهاربا ( یمادضک یغاع زا

 ۱ هالته باتنیع  سردم - ( هدازاغابوا ) ( یدنفایسح نیسح )

 ِ وفهد ۱۲۰۵ یدل وا یمالنم هرونمهندم هد ۶ یسهناپرادکسا هد ۸

 بولوا ندنسامدف كنسيلاوم هرود ( یدنفا نیسح دیسلا جاطا ) یدلوا

 3 ۰ یدلواتوف هرکصندنلاس ۰ یدیشهزک یرارب یک سدق ۰ دادغب

1 

۱ 
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 رهاط یداوا اولریم هد غ سابارط هرکص و یالاربم داماش تایم را

 ردشل وا توفهدعب یدشد واص هتداعسرد هدنسه رص ییدأت هلن و هدنهیلعاشاپ

 ) بولوا ندنس افلخ هلام "ییوتکم .( یدنفا ینسح نسح ۱۲۶

 هدنا والاعیر ۵۰ و یسیحوتکمهیلامهدنلاوش ه٤ یسیج هعطاقم سود هدنلاوش

 یبیج وتکم یلیا مور هیلام ٥٩ یدلوا یسیجوتکم هلام موم هدنمرحم
 ردنوفدم هدنکب رلکب یدلیا تافو هدنحر ۱۲۵۷ و ۰

 | یسالنهج رحم بواوا ندنیسردم ( هداز یرظانهوسک ) ( یدنفا نیسح

 تاف وهدعب یدلوا یمهاب همر کمکم هد ۱۲۰۵ و یسالنمرمص+ هد ۱۲۰۳ و

 ردنوفدم هدیوا یدل وا توف هد ۱۲۹۲ ( يدنفایسح) ندنیسردم ردشلیا

 ردشلنا تافو هرکص ندنلاس ۱۲۹۵ (یدنفایدهزنیسح) یلکیالس ماعسرد ۰

 ) نسح یدیشلوا یرظا یکرک ناخدو یشاب یوق . ( انا نیسح
 یغوبشاب یرکاسع رهشناروو یاب جوبف هدو ( انا نیسح ) هدازشواج

 یاب جوبف بولوا یهود اغا دم هداز جالوف یتلا ( كب نیسح ) یدبآ

 صاخهدنوامه نوردنا ( اغا نیسح ) رایدلپالاح را هدراهنسوب ردشملوا اوطه 

 ردشلواتوف هدنرارات ۱۳۷۲ بولوا یسادتک .
 ) كییسح نیسح (  یدلوا ندناکجاوخ بوشین ندبف ردیل هنوف

  ۰ضد هدمبو یا هما زور هد ۲ بولوا ییبج هبساسحم نبمرحهد

 ردح یدلوا توف هدنجوا كنمرحم ۱۲۵۹ الوزعم یدنلو هدیصنم

 ود وفدم ا ۰

 ( بولوا ندنمافلح هملام “ییوتکم ) یدنفا , یر کش نیسح جالا

 یدلیالاح راهد همرکمةكمەد› ۲۲ یدشل وا یسیج هعطاقم هن ایل اس هلا كل هجاوخ

 | اول هد ۲۸ اما ندنسودرا هصاخ ) اشا ماه نیس جاحا)

 بول وا  , ۲٣۱یدلوا ندناک را یسودرا یلوطاا قرهلوا قیرف هد ۱۲۰۳
 یسودرا ناتسص ردشلواتوف نکرواک هلو اتسا بونا هتسخ هدنس هدعقلایذ

 یالاریمییالا یصچ و ایراوس و هدروکذ مهام ( كنیسح ) ندنرلپالا ریم هدا
 رایدلی تاقو هدنل و الا عید ۶ ( كینیسیج ) رکید ۰

 ) یذاج ۱۲۰5 بولوا دیقم هدنلفالاو سالح ( یدنفا ییسجنیسح

۱ 



  emsو ۰

r اا ندنبس ویدیاردا تردایم ه هفیظ و یارحاو هلوص و هب ود را 

 یا مور ترازو هبراب هدنلاوش ۱۲۳  ,یدلوا لثان هنس هناکلام لع هلا 7

r ۲۳۹ یدلوا یسللاو شب هدعبو كيالسو هلاوف هد ۲۳۰ یدلوا یسیلاو 

 دنا وش 4۸ غا“ هکت 2والع هد ۰٠۲و یسیلاو هنطا همی هدنلاوش

  ۳خسارت نانا رانا یدلوا توف هدنلاوش ۱۲۵۰ یدلوا یمیلاو یلبامور

 ع دعب یډا,راو رپشابک ولب مشت ددعتم هدننعم یدیا مسج یکه لشق یرلفاوق

 كميهار ۱ ) ندنسابرفا یتح یدا راردا هزادا یتاقلعتم ییفلناعا «رازولا ( 1

 .یثا یجوپف ( كیدحا ) یمودخحم یدیشلوانابعا هلقایشاب یوق هدنترازو
 یوند هلو هنبیدلدا نفد هی راوند بودا تافو هد ۱۲۷۱ قره وا

 و یدیا هدرازاپ یک یا دوج ناطلس مصع ردراو ( كن نسح ) یا

 ردش) وا ی دا یوم هد ۱۲۸ ( كب ) یمهداز ردار و ۰

 ین 9 iT ریم ضیفتلاب ردن وردنا( هداز هاد ) (ك نیسح )
 ۰ ردشلواتوف هد ۱۲۶۲ .بولوا لوا روخا ريم هد ۲۰۰و یمادحک رایج

 ۱ هیخ فمقو هد ۱۲6۱ ردندالع هاشم ردیلهوق , ,( یدنفا نیسح )
 ربمزا ,هدنسهدعقلایذ ۱۲۵۱ یدل وا یسهجاوخ نوامه نوردنا بونلو هد
 یعچحور ندناضف فارمشا یدلټا تافو هدنل والاعیر ۱۲۰۳ یدلوا یمالنم
 هدنجراخ یموبف هنردا ,یدلوا توف هد ۱۲۹۱ ( یدنفا نیسح ) یمیضاق

 ی ۱ ۱ یدلدا نقد

 | كنم تولوا یاد ا هدافسلا بای دکر کلا + ( انا نیب )
 ۰ 1 رهوفدب هداشاب ردیح یدلوا توف هدنجوا

 RE ۳ مج, بول وا ندنمه# , "هرهم . ( یدنفا نیسح )
 ` بولوإ ا كني الس هدن رخ الاعیر ۱۲۹۶ بولوا یشاب مگه هدنرجر

 ۷ یدنفآ یدج نیسح ( ندڪاشم یدل وا توف هدنشدن وا كبلاوش ۱۳۰۹

 ۰ ردنوفدمهدحاف یدل وا توف هد ۱۳۰۷

 تن یو ږدو وا يدنفا مسی ندجروک ( اشا نیسح )

 هد ۰4 ولصحم بونپس هدعب یه اروشرادەد ۳ یدلوا اول ريم ب ورک

 1 1 هدن رخ ۰ لاعیر ۱۳۰۷ و یدلوایمین ,یروشراد اب اسا ہد ۰۷ ویسیلا و ین ومطسق

 1 | (اشابنیسحیلرصم) هدریدبآ یلتاردو مقتسم رد وفدم هدیوبا یدل وا توف



 ال

 قرول وا ندناکاوخ هلس ها یسهبسام نیرحو یثاک تفو دم ناطاس

 «یدنل وا نقد هد رادکسا یدلیاتاف و«دنسهرظ یسهدعقلایذ ۱۲ 46 یدل راقیحت

 ۱۲۲۰ بولوا ندنسارها د ورا  ردیاهناروا (اشا نیسح

 هرکصیدل وا یظفاح شان هدنابشقردل وا رومآم هت رز وا اشا ی لع یلناد هر هد

 ۰ ردشلوا توف هدنسهلایذ ۱۲2۶ یدلوا یلظفاح هوار

 هرکسعهدماظن تیاد بولوا ندنرهلوک اشاب ورسخ -( كب نیسح )

 ۱۲۵۲ یدلدنا جارخا ندرکسع هد ۱۳4۶ یدلوایالاربم بقع رد ردشه ریک

 ۰ یدنلوا نفد هدنسوبف هردا بودا لارا هدنابعش

 بابراوندناکجاوخ بوش ندلف ( هدازیلناو ) ( یدنفالماک نیسح )

 ردنوفد» هدن وکی طاق یدلوا توف هدنرخ الایذاج ۱۲4٩ یدلوا ندبصان»

 ۰ ردشلیاتافوءهد ۱۲4۹ (یدنفااضر نیسح) ندیصانمنایراو ندناکساوخ

 یدا ویسیکب راکب رازج تیاهن بولواندنرایاد ریازج . (اشان نیسح )
 رایدلیا ذخا یرهش ندندب بیسمو قرسمو لر هلک رازساارف هد ٨

 هلن وفهدنداعسرد هد ۱۲۵۵ ماخ هشئاعیمهعرک یدلوا وع قترا هدیسودنک

 ۰ ردشلدا نفد هوا

 تیاتهتو الثم بول وا یهاناوتف "یی E ( یدنفا نیسح طظفاح (

 ییسحنسح ) ردشلوا توف هدار وا هد ۱۲۷ یدلوا یسالثم هرونم هدم

 تافو هدعب یدلوا یرومأم ربرحت هد ۱۲٩ بولوا ندیلاوء ناکداز ( كب
 ۰ ردشلیا

 سنون هد ۱۲۳۹ ردیمودخم اشاب دوم یسیلاو سنوت ( اشانیسح )
 ۰ ىدا ردنقم هدکلم هرادا ردغل وا توف هد ۱۲۸ دلا یسیکب رلکد

 یسک تاب رادکسابوشیت ندکلهبلط ردیلهئرانسا ( یدنفا نیسح )
 نداهقف ردشلوا توف هد ۱۲4۸ یدلوا یمالنم جرم هرکصو هرودو یان
 ۰ یدبا

 هدنرخالایذاج ۲۵۰۳ سردم ردیلهنرابسا هدو (یدنفا نیسحدیسلا)

 ۰ ردشا وا توف هدنسید یسهدعقلایذ ۱۲۵ بواوا ینیضاف ماش

 ( هداز سوناوف ) (اشاب نیسح )

 ةسل وا یس هب رح "دلاخ كنلود تفوئره بواوا ندننادناخ یراژاب راتات هبلف
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 ۱ ال یو یهمام تولوا ضیفم نوردنا . ( اعا نیسج )
 ۳ 7۰ یدلوا ثوف "اف هدنبنهظ یرخالا میر ۰ یدنل ؤا بصف هنرب

 نازيم زدیمودنحم كاتشاب زا (هداز للدهب ) ( اشاب نیسح ])

 ۵ .یدلقا ر تاّیخ رب هدننبکن كنم و یدلذنا ز ومآمهتاقاهدکی السهد ۱۲۳۵ تو وا
 قدر روما هتماقا هدکنالتب هب هد ۰ یدلدبآ قف هل رب رخا قحاو

 ۳ ء یدل وا توف هدعب

  ترهش بنکبوزک هنلیاموز هام لا نضمب هلتأشن ,ندکلیکصاخ ردیلهلنا
 ۰ هددشدآن كنسابقشا یلغاط ردشل وا ییشاب یجناتسب هنردا بیرقتربو شلبا
 نوا یدل وا یظفاحم هاناهد ۱۲۲۰ هلترازو هنر هلیبسح یل راذکراک یخ

 ىلا ورکیراید رخ ومو دیوف هدعبو صزاقهرکض یدلاق هداروا هنس شب

 . . ههسور هلتراژو عقز هدنلاوش ۱۲۵۰ بولوا یمیلاو هقر ةوالعهد ۲۳۹و
 . . توفهدنسهلخ م ناخ هج الا نگر واک هتسافنم هدنسهدعقلا یذ هنسوایدنل وا قن

 . . (فرامدج ) یعودخحم هدنکلبلاو هبنوفیدنا عمطلها ۰ ردتقم + نسم یدلوا
 . یدلربو قلیشاب یوپف هکب

 توبا هدنمزح ۲۳۹ سرده - ( ردیلاشنم) ( یدنفا یظفح نیسح
 ردنوفدم هدومق یرکا یدلنا تافو هد ۲۷۲۲ لزعلاد-عب یدلوا یمالنم

 بولوا ینیتفم یرهشبکی نیدیا بولوا ندتاضق یلوطانا ( یدثفا نیسح )
 1  یدلوا توف هدنچوا یمرکی كن رخ الا یذاجج ۱

 . یحوبق عب یدلوا ینادفتک لوف ی لب رد کی (  افا نیسح )
 ۱ 1 (اغانیسح متع ) هدرب ردشلبا تافو هرکص بولوا یماغا نیم ءب و یشاب
 ۰ یدلوا توف هدنسیتلانواكنا والاعیر ۱۲:۲ بولوا یتیم را واکدک بول وا

 . ۲۶۰ یعمافا یکشب بولوا ینوردنا ( اغا نیسح رفاچ ) یدنلوانفد هدزلایف
 . و یسیلوش هقشع هدلاو یدلدا جارخا هدعب بولوا یمافا حاتفم هدنلاوش

 . یوبفهن یذلدانفد هاروآهلنوف هد ۱۲:۵ ( اغایسح)نالوا یشاب بوق

 3 ۰ ردیهجوم كن ( اغا نیسح ) نکی یمیج هیابموص ند رایشاب
 ۳ بواوا ضیغء ندنوامه نوردنا ( ردیلهحخا ) ) یدٌفانیسح )

 ةدرخالاعبر ۲۲۳۰ یدلوایناطلس رادفوح هدنلاوش ۷ هرکصراداکز



 همت A ریس

 یدعت وظهدن رخالا عبر ۲۳۲۳ بول وایسیلا و هرساسهل را و هلببسح ین راس

 قرهاوا اما ترازو هن هرکص یدنلوا ن ههقوتعد .هلترا ز و عفر هلکعا
 هب سصیف هنس وا هب الع هد ۲۳۰ و هنطا هدعب و یغاصس یاسسقا هد ۵

 هديا یدلوا توف ةا هد ۱۲۳۷ یدنل وا هبحوت یرافاعس یوازوو

 د نکیا هده رصبق ردشلر و قایشاب یجوبق هکب لداع دمع یسادخنکن کیا

 ۰ ردشلر و قلیشاب یجوبقهب ( اغادمم یجاح ) یمادضنک
 هد ۱۲۳۷ یدلوا یسادٌشک لوق ضیفتلاب  ردرصکی ( اغا نیسح )

 یدنلوا لزع هدنشب یهرکب كنلوالا یذاج ۱۲۳۸ یدلوا یساغا یرصکب
 ۰ .یدلوا توف هدعب

 صاخ هدنمرع ۱۲۲۸ ندنفلالال یماغاوبق ردیلهیالع . (اغایسحر)

 هدنسهدعقلا یذ هنس وایدل وا یساغاهداعسل|بابهدن رخ الایذاج ۲۳۷ یشابهط وا

 ..یدلوا توف هدعب یدلدا لزع

 هرکصو یسردءهبرود ردیلینسهب (هدازییاچ ) ( یدنفیسحدیسلا )
 ۰ یدل واتوف هدعبیدل وا یسالنعمورضرا هد ۱۲۳۷ ودادعب

 ) هدازیل هیهب ) ( اشابنیسح (

 كنلوالا عیر ۱۲۲۲ یدلوا یثاب یجهوهق بولوا ضیفم ندنو اه نوردنا
 یتیما لم هدعب و یکی رک هد, ۲ یدلوا .یتیما نکرک ناخد هدند رد یمرکی

 یسیلا وماش سلبا رط هلبصانم رودو یدلرب و ترازو ةبرمد ۱۲۲۸ بول وا
 ۰ یدلوا توف هد ۱۲۳۹ بولوا

 ۰ ردیمودخم اشاپ نرو رع (اشاب نیسحب )
 هد ۰ نیس ودخاشاپ حاصل هبسصیق . ( كبیسح نيسح جالا )

 هدنسهابس یرد هد ۱۲۰۳ پودا لوخد هنرادص "ییونکم یدلیا دل وت

 یسیج هبساحم یلوطانا هد ۱۲۱۷ هلا ریغص بصانم رود یدل وا نداکجاوخ

 .هناخ هرج هدعب وی رظان هناح وراب هد ۲۲۷ و یسبح هتساحم هب زج هد ۲۲ و

 یتیها زتفهدهرکص و ییناک یرچیکپ هدعب یسحهبساحم نیمرح هد ۲۳ و یرظان

 ER یدنلو ځد هدنغلادضک ويف ارزو بول وا یج هبساحمشاب هد ۲۳۸ و

 بیسح ؛ دیشر داتقتعا اب دان شیورد یدلوا توف هدنشپ كل والا عير

 ۰ رد وفدم هدیوا یدبآ
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 )كيس ) رز یرمصاعیدیشل وا توف دنر رات ۲۴۰ ال وزعم ندنفلاغا ۳
 لوا توف اب دل وا سافا رادُناصف ولم هندوا ىو ۱
 ) یدلواتوف هد ۰ بول وا شرزدم رادیل هات ("یدنفا نیسح . ۱

 ردراو نیت من (هدج حرش هی ىف ةبدتلا هقيدح ) رهام ۳۰ ۰
 ) یا یدلواندناکجا وخ توشش نداق ) یدتفانبسخ ظفاح

 ردن وقدم هدننم هعشچ قلت ربا یدل وا توف هدنعرح ۱۲۳۱ یدلوا یاب باصقو 3

 ) بولوا ییسهفیلخ یلف یلوطانا - ( هدازقابط.« یتدتفانیسح ۱۳۳

 -ودنوفدم هدنونایدلبا تاف و هدنسیکیا نوا كنمرح ۰ ۷
 ) یدلبا لاحرا هد ۱۲۳۲ بولوا :لغوا ناقعدرف ۰( اغانیسح ۰

 بولوا شاب یوبق ردیمودخ اغادجسا ..( هداژیلچ )| ( انانیسح) ۱
  ۶نیش ) یدلواتوف هدعبتول وا یاب جهرخ ۲۳۸ یشابج بج ەك

 یدلوایقاب یجهبجهد ۲۲۷ بولوا یسادضک یجهبج ردیلیوک یضاف ( انا ..
 بولوا یییشاب تهنهصاخ هخ ( اغافیطل نیسح ) .ردشلاوا توف هدمب ۱۳۳۹ ۰ .
 رايها (اغا نیسحا) رد وفذم هداشا ردیح یدلوا توف هدنسد كنلاوش ٠

 زدن وفدم هدرادکما یدلیا تافو هدنلاوش ۱۲۳۸ بول وا سادا .« 1

 ) هیس یدل وا ندناکخاوخ بوش ندلف ۰ (نوزوا) 4 یدنفایشح 3

 هنلاس ۱۲۲۰ ندنلاس ۱۷۱5 یتعماجب دیهلس یدل وا ینیما ان یراساج بویاو . .
 یسجهبساحیل وطاناهد ۲۲ و شیما رهشهد ۲۲۳ ید ردتااشناهدهنستردردق

 و  ۲۲٩یدل وایعیفوت ارح ومویرظان هنا وط ۷۲۷ ویسیج هبساحم نیمرحهد 3
  ۵ردنوفدم هدنس هعشچ نمل ردشل وا توف هدنسهض یرخالا یناجج ۰. 3 /

 كب دعسا ) ندنیسردم یعودحو ۱۲۶۰( یدنفا نسخا جاطا ) یزدارب (  3
  ۷رارد وفدم هدناب راندل واتوف هد ۰ ۱

  Nاش هد بولوا ندنیس ردم ( نیغناب ) ( یدنفا نیسح دیسلا جالا

 ۰ ردنوفدم ةدهدانع ردشلتا تافؤ

 نولوا یضش یهاکرد اشاپ دمع هدهغردق . ( یدنفا نسخ دیسلا )

 دخوا یحاح زدنوفدمهدنعءاح شاید هداروا یدلوا توف هدنرم ۹

 رددنفادجم ورسخیجاح یدیفح و كن نط صم یجاح یعودخم یدا ندنلسن
 ول وا ندننادناخ كناروا ( هداز یسیتفه رو ) ( اشاپ نیسح جالا )
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 ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هد ۱۲۲۲ یدیشلوا ۰

 ( هد ۲۱۲ و قرصشدسزا هدعب یابچب وډ ردیله روح ( اشابنیسح

 قرهلوا یسیلاو رکب زاید هد ۲۱۵ بولوا یسیلاو یسهرف هلن راز و  ۲٣٣هد
 هد ۱۲۲۳ بولوا یسللاو شعم هدب یدلدا لص  Eهدنداعسرد

 نییعل هسوعر هد ۱۲۲۱ بول وا ( اشاپ نیسح ) یلدیمزا هدر یدلیا تافو

 ردشل واتوف هدراهنسو هلدهدخ رود یدلدیا ۰

 ) كب نیسح جاا (  سردم ردیمودحم كب دیعس هداز اشاپ نسج

 یدل وا یسالنم هکمو هيڅ دالب هرکص یمالنم سدق هد ۱۲۱۰ و ۱۲۳۳

 هدنس هفص یردب هدنراصح یل وطاتا یدلیا تاو هدنشب نوا كن رخالاعیر

 كب هلا لضفدم ) یعودخحم ندنیسردم یدا نده ولوم تشرط « ردنوفدم (

  ۰دجح, ) یمودخحم رکید یدنلوا نفد هرابف هلیوف هدنسکبا كنناضمر

 یا چای
 « رادناکر قلاب هدنوامه نوردنا ( نلاشابیدبع ) ( اغانیسح )

 ناطلسهدلاروهدنرخالایذاج ۲۲۳ یدیشف وا لزم قر هلو | یناطلسرادقوج و
 یجودح ردنوفدم هدهباع یدلیا تافو هدنرفص ۱۲۲4 یدلوا یسادعک

 ۰ یدشتب هیناخ دوج ناطلس رخاوا یدلوا یثاب یوبق ( كبفرامدحم )

 ندناکجا وخ بول وا یرادرهم كریبک یاشاپدحتزع: ۰ ۰( یدنفانیسح )
 هد ۱۲۲6 هليا بصانمر ودیدل وا ی هعطاقمشابهدمل والایذاج, ۱۲۰5 یدلوا

 ۰ یدلواتوف هدعب یدل وا یهمان زور كجوک

 یراب رهشرادقوج ضیفتلاب ردیلنومامهنوردنا : ( نیریش ) (اغانیسح )

 هد ۱۳۲۹ یدشا جورح هلبا یلیشاب :یوبفو یعلافا یروف هدعب بولوا |
 روم ندلاحر یرد ناق یدنلوا نفد هاشاپ ردح بودا تافو

 ۱ ۰ ودکپ ,تفع» قاوصم

 هد ۱۱۹۶ بوشیش ندنءاحوا یحناتسبردملبویس (  اغایسح جالا )
 هدعبیدادیا لزع مدنسینلا یم رکی كنلوالا یداج, ۲۰۰: بوا وا شاب ین ان

 ۱۲۲۷ بول وا لیک و روخا ريم هدعب یدنلوب هدنزاقلاغا لولپ و یشاب یوق

 * ردنوفد» هدنغاب سنوت هدرادکسا یدلوا توف هدنسید نوا كنمرج

 رادمنس تواوایثاب یجوبق ردیلنیدبا . ( هدازناهج ) ( كننیسج )



 تب ۳ روس

 كن هبسور هد ۱۲ ۱۳یدااقنوصم ندلتفبودا ملسنه هبس ور سفن برح الب

 توف هدنسهدعنلا یذ ۱۳۱۵ یدلوا یسیلاو نوزبرط اه الاب ی راز و هلیتعافش

 E ۰ رداماپ رابط دوج یمودح یدا لماک و لفام یدلوا

 ۳ (اغاب نوب )
 E )۱ ۲ لزعلادعب یدل وا یمافا یرجیکی هدعبو یسادعک لوق رد رکی

 یمیلاو هرتسلس هدنرخ الایذاج ۱۲۱۳ یدلوا یظفاحم یلویکن هژقلذا ريم ريم

 ۰ اب یدلدیا هوالع یلوبکی هدنلوالا عير ۱۲۱۹ یدلربو ترازو یدلوا
 ۰ یدبا فقاو 4هرادا وما یدل وا توف

 3 ( كچوک ) ( اشاب نیسح)
 ۱ ۳ قطصمنا طلسم هد ۱ یدبا یسهلوک اشا مها ربا راریلس ردسکر ج

 ناخ ماس ناطاس یدنلوا نیبعآ هنتمدخ دمع هدازهش بولیدبا عدقت هشاا

 شاپ هددنمرحم ۱۲۰6 یدلوا یصیامبونلو هدنمدخ هدنسولج یراترضح

 ۰ . هنرومآهناسرت یدلوا ایرد نادوبف هدنسبتلانوا كنبجر ۲۰۰ یدلوارادفوج

 و هدعن یدل وا یرکیصرس ندو هدنرخ الایذاج ۱۲۱۲ یدر و ماظن لزوک

 ۰ ردیجوز ناطلس ابا ردشلوا توف هدنچوا یمرکی كننابعش ۱۲۱۸ هلتدوع
 ۰ باهت یدنلو هدنامدخ هدنصوصخ یصالصسا هلرمصمو یماظتا ءلراهطا

 3 یمهب ر ناطاس هدلاو هاش رهم هدی وبا ردشماعا اف و لام هنود بول واباهوو

 ۲ دومكنولترضج تلا ملس ناطلس یدبا یتلاقرفیس .ردبوفدم هدنسهچغا
 ۱ هنوف هدد جر ۱۲۵۳ ماج ( ريخ لک) یسهریشمهردب ورم ینیدل وا یردارب

 ۲ 1 یسلاو رصم اشا ورسخ دا یدلدا نفد هتنغلرانم یسهرت یل هلال

  شارف رفو شفلهنسخ هلا رهق بولوا یدوم یتناسل "هلاطا كقلخ یبمربدنا

 ۳ ۱ ردافا رک اش دمع یجاح یرادحس ۰ ردشمامقلاق ندتوم

 E یدلواینا روخاریمو یشاب یبوپقضبفنااب ( قجاماب ) (اغا نیسح )

  هنعادعا هدقممور كنائاب , نسح فیش هدنزوقط كن رخ الا یذاج ۵

  یداوایوت قابشاب هد۱۲۱ * بولوا یدډح هنس و ,لزعل ادعب ,یدل وا رومأم

 . كچوکی دارا توف هدنشبنوا كنلاوث ۹ هلبارود یتامدخ یکوب هدعن

 3 ۱ ۰ ردنوفدم هدیدنفا ریما

 یاب یوبف بول وایباق اشاب ینطصم رهاب قبساردص . ( كنبسح )
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 ردیدنفا نماد یدامادو یدنفا مهارا ۰

 ) یدنفا نسخ (  ییما نواه هعیض و یظعاو هنایلس ردیف

 توف هدنرنوا كنارخ الایذاج ۲۱۲ تیاهن یالوا یعشودرا هد ۲۰۲ و

 ىدا نیسح جالا ) یسا رقلا بش رصعواو ردنوفدم هدیونا یدلوا (

  ۱۳ردنوفدم هدد زاود یدلیا تافو هد ۰

 ) (اشاپ نیسح
 نفرح هلا قانا ريماریم هد ۱۲۱۲ بول وا یرادملس شا قطصم یلکتش

 ردشلوا توف هدندم زا ردشلر و ترازو ٌهبئر هرکص یدلوا یفرصم :

 ) بولوا یشاب رادهنزخ هدنونامه نوردنا ._ردیلهتسلس ( افا نیسح
  ۵یدنل وا نفد هددجا هه رف یدلوا توف هدنابهش -

 ) یسادضتک انشا نیما راد" (یدنننفا نیسحجاسا اولوب 
 تودا تافو هدنشب كنابعش ۱۲۱۰ یدلوا ندضانم فایرا و ندناکخا وخ

 جالا ) یمودخحم رد ( اغا ناله ) قالوقهرف یداماد یدلدا نفد هری

 یودح رکید ۰ ردشغلوا نفد هلناب بودا تافو هد ۱۲۲۷ یدننفا دجا

 ) یفبدل وا تاک شاب هنزخ ضیفتلاب ند ونامه نوردنا ( یدنفا قدصدح

 ید (اشان لیج ) یعودخحم كتو زد شابا تافو هدنرخرا ۱۲۵۵ هدلاح

 قز هلوا دعاقتف :هرکص و ناربه رب هدنل و رذم هدنوامم نام ۱۲۷۲

 باب كن تفرظن يودع رکید رد شما تافو هدنفلفمصتم هيهات وک هدن راغ رات

 ندنرانا ریمربم هناهاش رک اتسع یداماد كندنفا قدص ردندنر ربع یعرکسعرس

 یو دخ کرد دلتا تاف و هدفه«ور هدنح را ۱۲۷۰یخد كم قطصم نلهزوبکک
 ندا تافو هدنفلفمضتم داغزوب یداماد رکید ردکتذمع یربغ هبشاح فرام»

 ۱۲۱۲ جد ) یدنفا یان نیسحت )«ندننا بهم لق ناوند رداشا ت قدرف

 ار وخدام هداشاب ر دین: یل وا هتباوخ یهدوپفزکی كنار

 ( لاطب ] ( اشاب نیسح )
 یدل وا یشاب یبوق هدننافو یرد بواوا یعودح وب كناشا یلغ یلکیناح

 یدل وا رکسعرس و یسیلاو ورا زا هلترازو هدندردیرکب كننابعش ۱۹
 بول وایسلاو نون رطهد ۲۰۲ ماشهد ۲۰۱ و بلح هدنسهدءقلا ید ۰

 نادنیسج ی زا سعا هایشان !a لر یراتش یدل وا ر ماش هدرح ورا



۳ 
 ا

 ا
37 

 نت ۳۹۹ مس

 ۷ و ۳ میم مت هدنرخ لا ۱۷ قرهلوا

 اضاتفر ودهدعنیدلوا ائ روخا ره هدنبجر ۱۱۲۷۹ لوف قابشاب هدنلاوش
 "وادکسا یدلبآ تافو «دنلاوش ۱۲۰۰ ردشلوا دعاقم هلا یکلکب قون و

 ۹۱۹۸ ( كن جاا ظفاح ) یسبوئعم دلو اشاد بسا ردص ردنوفدم

 دیسلا) ندنیطاظحخ هرمز" ردن وف هديل زدشل وا ثوف هدل والایذاج

 نفد E هود بوق تاقو هدناوا كنااوش ۱۲۰۲( یدنفا نیسح
 ۳ ۰ ۱ ۱ 0 یدلدا

 یشان ی فای سو شب( دنا تو ان بم جالا )

 هدرتیدلوا توفهداروا هرکص ندنلاس:۱ ۲۳۰۵6 یدلوا یییمااس هعلف یکی هدعب و

 هدعب یدل وا یساغا رلیهافس هدنل والاعیو ۱۲۰۲ بول وا ( انانیسح راتات )

 2 هد ا ESSN مت خار ىش هطوا صاخ یدلوآتوف

 ۱ ا + دریک وفدمر هد کم یدل وا ف

 E رل  (دازالشاب لت نكي ) ( كن بینی )

 یدلوانک نايف ھو یتاک نیم ها صمد ۱۳۰۰ تولوا ندناکحاوخ "

 ۱ د  ردشلیا لاحرا هدهعص لئاوا

 ی ثایرا و ناکحاوخ (ردیماش) ( یدنفا نباح جالا دنسلا (

 اپ ردنوفذم هدنعماح بتاک یذلیا تافو هدا۱۱۳۰۸ یدبا

 8 ( اشاپ نیسح )
 ۲۰۲ یدلوا یش رناهل هد ۱۲۰۲ بولوا ندنرانادوبف هام هناسرت ردن دن رک"

 ۰ هنسوآ یدلولایرد نادوپقهلیس هاب یکیلبراکب لباموز هدندردیرکی گنبجر
 4 ۱۲۰۷ب ول وآلزعهدنسیتلا كنبجر ۱۲ ۰یدل رو ناسحا ترازو رهدنابعش

 یغوبشاب هدرج و یسیلاو ماتش سلبارط لزفلادعب یدلوا یطفاحم ردن هد"
 ا یدناهدایز ام ولعم هج هرح یدلباتاف و هدنرخ الا عير ۱۲۰۹ تولوا

 . یدلوا ندناکجاوخ ضیفتاب ندفیلام ( هداز ها ) ( یڈنفآ نیسح )
 8 زایی جبس و ییما رک هرکصو یسیجهعطاقم نینرح هدنلاوش ۱۹

 ود یدادنا نفد هداشاب ردح ید وا توف هدنسهض كن رفص ۱۳۳۱



8 ۲ 

 ۱۱۹۱ هلبالن هتمدخ راسو لص هرکص هنس جاقرب یدش) وا یک و لوا *رکذتءهد

 ۰ ردنوفدم هدرادکسا ردشلوا یلتف ثعاب یتحابقرب هدنرخ الایذاج

 ۱۱۸۷ ضیفثلاب ندنعاح وا ی روكي رد_۔لشا۔طک شہر ( افا نیسح (

 (اغانیسح ) یدل وا توفهدعب یدلدنالزع همس وا قرهلوایمادّهک لوف هدنه رحم

 هد ۱۱۹۰ يدلوایثاب یبانروط هدنغاجوای_هکب ردداماد اشا ناع یجهاک
 ۰ یدلدبا نفد, هنسوبف هردا یدلبا ,تافو

 یدلرب ولهجاوخ بوشینب ندلف (  یماش ) (یدنفا نیسح ديلا )
 ۱۱۸۰ یدلدا بص ا هد ۱۱۷۸ بولوا ییجرک ذب هلام ەد ۵

 دبساحم یلوطاا هدنرخ الایذاج ۱۱۸۲ هللزع هنسوا یسچهبساحم هبزج هد

 یداروکیتمدخ هدیرح بول وایسیجهبساحم هیزج انا هدنناضهر ۸۲ یسیج
 هنر اا یداج ۱۱۹۲ ردشاوا یتیما هرا هد ۱۱۹۵ هلنامدخرود هدمب

 هد ۱۱۸6 ( یدنفا دجا دیسلا ) یتکی ردنوفدم هدرادکسا یدلبا لاحرا

 هد۱۱۹۳( یدنفادج هلاءاطع هدازیماش ) ندنیسردم یمودحم ردغانا تاف و

 ۰ یدلدا نفد هنسویف حو بودا تافو

 لیعاع#ا جاح یسدحهط وا اشا نسخ داماد (  یدنفا نیسح ظفاح )

 دہ اد٥, ناطاس صع لئاوا بولوا بوسنم هب هیلع تش رط ردیم ودخحافا

 ۰ یدتا فیلأت یعماوطاةشدح ردشلیا لاحترا هدلوا
 هد ۱۱۹4 بولوا نوبامه ۀنورطاو هلیر یماغا نايا ( روکنادوبفنیسح )
 هد ۱۲۰۶ بولوا ند هاشم جد نادوش نیسح یلزف اس ) یدلوا توف

 ۰ ردشاوا توف

 رایجو ق هرکص و روخاربهد ۱۱۷۱ ضیفتلاب ردیع رق . (افا نیسح )

 توف هدنرنوا كنسهدعهلاین ۹٩ هلصانم رود هدءب یدل وا یسادخم

 ۰ ردن وفدم هدرادکسا یدلوا ۱

 یشاب یجناتسب هد ۱۱5۸ ب وشپت ندنغاجوا یجناتسب ( اغا نیسح )
 درسب ودناتاف وهد ۱۱۹۷ هلیصانمر ود رد شل دا لزع هدن رفص ۰ قرهلوا

 یرایرهشرادفوچ ضیفنلابهدن واه نوردنا (انانیسح) ردشادا نفد هنسهرددجا

 هد ۱۱۹۷ یدلدبا جارحا هلاكاو اروخاریم هدنرخ الاعیر ۱۱٩۰ بولوا

 شادالزم هد ۱۱۹۹ بولوا یساغا یولب راد هد ۱۱۹۸ وشادبالزع



 3 تست

  (كبنامصم) ندناکجاوخ ندنرلم ودم ردعلبا اومد یدتا

 ا ۲ قرهل وا سردم ( یدنفا دیشردجا )و هدنشبنوا كن رفص ۰

 1  ندن رام ورم ردراشغلوب نوفدم هدراتیکسمهد رادکسا هدیحوا و رلذلیاتاف و هد

 ۱ ِ هدلوئاتسا بودا تافو هد ۱۱۹7 هسیا ) یدتفا یدسز مها ربا ۱ سردم

 ۱ ۰ یدلدیا نفد هن-هع-چ لکوت

 نوا فر ۱۱۸۸ بول وا ندنحاشم یتولخ ( یدنفا نیسح )

 1 جاسحا) جش یمودخحم یدلدیانفد, هنغآ را نم شابهرق ردا لارا منفی

 ۱ نیسح) رکید ندحاشم یدنلوانفد هام بودا تافو هد ۲ (یدنفادج

 رد شخ وا نفد هند ر اود بودا تافو هدنسیکیا كانبحر ۵۰ ( یدنفا

 تافو هد ۱۱۹۱, (یدنفانیسحیع رف ) ندناضف یردپ كن دنفا تلاح روهشم

 هد ۱۱۹۲ و یسیشاب یتا یسهناګ ولوم, هطاع یدلدیا نفد هب وقف یرک ۱ هلبا

 ردشغل وا نفد هب هیکت هلا لاح راهدنبجر ۱۱۹ ( هدد نیسح )نالوا یخ

 ندخاشم ید ( یدنفانیمجدیسلا ) یلسدق ندندالوا یلذاش نسح ترضج
 ینعش یعماح دجا ناطلس یدلدا نفد هرادکسا هلتافو هد ۱۱۹۹ نکیا

 ا توف هدنشب كنمرحم ۱۱۹۷ ( یدنفا ننسح جالا ) یرادکما

 ۰ ردلوفدمهدزادکسا

 (ادابنیسح ) ۱
 ندنعابآ یدنفادجم یبهدو وندرام هدنلئاوا یدبا یداماد اشا دمع بعار

 | هزوکو ندکعا مدقنیک هریاسذمدخ رشا باسنناهدهقر ههبلا راشم پول وا

 . بولوا هليو, هبلج ینیرظن نسح كنسيدنفا یتیلباقو یرذح ندکغروک
 1 هفلضاب یوق هک دل هبزادص دنسم ردش وا اد و رادهنزخ مداد

 . هدنسهطایذ هنسوا یدلوا لوا روخاریم هدنرفص ۱۱۷۱ و یماغا ادم

 ۱  یظفاح زوبضا هد ۷5 نیدبآ هدنرخ الاعیر ۷۹ بول وایمیلاو هقرهلترازو

 وب ضاهدناپعش ۷۸و نادوهد ۷۷ و شع م هنسوا هدعب و ی وطانا هدهفوزا و
 ۱۳ اود٤۸ و ناو هد+۳و نصوم هدنرفص ۸۲و رکیراید هدنلاوش ۸۰و
 ۱ هرکص ندنسهنس ۱۱۸۸ یداوا یسیلاو ناو هدنرخ ًالایذاج ۸۷و هنطا

 8 . ردشلوا توف
 ١ ۸۳ یدل وا نیدناکجاوخ بوشیتندلق ( یدنفازهءار نیسح دیسلا )



 ما و هه

 د ید یحاص تیارذو فقالل یل وا ترف هیتر

 هل تاددجاوخ ضیفتاب ندلق -( ارم ) یدنفا قیفر نیس )
 یرظان هناگوط هدعبو ییمیجهرک ذت هیلام ءرک یکیا اهدنرلا هنس ۷۹و 4
 انة راد لاك را هد ۱۱۸۲ ,لزعلا دعب تواوا ینیخ هبساحم هبزجهدنلاوش ۸۰

 ۰ یدبا صاش ردشلیا

 (اضاب یتسح نیسح ) ۱
 بولاوتر هدننضاحاوا یزهکی هدهاتسو هلغل وا ییدا تی راشان لباد اغا
 هدنل والا غیر ۱۲۷۷ بواوا یسادضنک لوق هدعب یشاب یجانروط هد ۹

 بول واایارد ناد وپق ۍنازیم ريم بتراب هدننابعش ۱۱۷۸و شمل وا یتساغا:یرصکی

 ۸۲و درک هد ۱۱۸۰ ردشلدا لص مد رخ هاتطباو شلر و ترازو فام

 هده دن هدنل والایداج ۱۱۸5 تولوا یسبلاو هدنف هد ۸۳و هروم هدنمرڅ

 ههدازهش نیز یهدژم ناطلس هاش» یدبا بتاک و اش ردشلیا لازا

 ود ردنا فداصت بن ضیدل وت كلا ےلس ناطلس "انفاعتم ردکن وب یخ را

 بیم یلع هلکی یسح یرلم ودخم .كنا REO ی وبق

 ۰ رداشاب

 یاب وا یزیکب ردیل ریمزا (  هدازحاق ) ( یدنفادیعسنسح )
 كن رفص ۱۱۹۱ ویناطاس"ینان ماماهدنرخالایذاج ۱۱۰۹ بول وا ارقلا بش
 یمالتع ركب زاید هدعب تودا لاصفنا هد ۱۱۹۸ دش وا لوا ماما هدنسیتلا

 یعودخحم ردشلدا نفد هزادکسا بودا لاح را هدننئب كنبجر ۱۱۸۰ یدلوا

 یدلدبا نفد ةا لا توف هدنرخالا یذاج ۱۱۹۳ ید ( یدنفا مشلادبع )
 هدنراقلافالولب هلا قلیشاب یوپف (  یلرضم ) ( اغا نسخ جاا

 ۱۱۸۲ هدوهلادهب ردشلوا ینما نوامه *هرص قرەنلوت هدنامدخ اتو

 هناهاشتاذ' رد شل دنا نفاد ةدرادكسا یدلوا توف هدنشبنوا كنت ەدعقلإئذ

 ٠  هتسعشچقلیرا بوننا لاحترا ةد ۱۷ ( ید ی ز یو
 ۰ ردشلدنا نفد

 یاب بوق قرهلوا ینداماذ اشانیلع هسوک ۰ اھا نیس جالا )
 یقادصو ربدت ردشلو هدنکلنیما رک تدمر یلبخ هلنامدخ رودو شلوا

 لاصقناهرکص تدمر یدل وا یمادصک نونامهباک ر یسهنم ۱۱۸۳ هلکلروک



— ۷۲۱۳ ۱ 

 ۳ نکیا یکصاخ هدنس هدعقلا یذ ۱۱۰ بوشش ندنعاح وأ ناو

 3 ۲ تولوا یسادضک .تزادضود ۱۱۲۲۷ ردشلدا لزعەد ۵6 ردشل وا یاب

 ۷۱ یدلوا یسادضک رایج وبف هدنمرخم ۱۱7۲۹ :یدشا وا لز هد ۸

 ف ول وایثاب یحهبجهدنم رحم ۷ ۳ یدل وا یساما را دحسن یسافا ربهاسهدنلا ون

 ردشل وا.توف هدنبجر ۰۱۱۷۹ یدلوا ,یشابیجهبج اياها ۷۶ هللزغ هنشوا

 دادعتسا ردشفلیوس هدنقخ هد « رزوهلوا نیسح یزد یدلاق شیکیدرب د

 یکی ردیدنفا دوم ندیلاوم یمودخم.یدبای بتنکمودصمرب یدیاراو یتقابل و
 ردشلدا نفد هدراصح بودا لاحراهد ۱۱۸۱۰ ( یدفادمج ظفاح ) طاطخ

 ۳+ tt) نسح ) نالوا روشحس ءرکصو شواج:شاب هدنوبان# ناوردنا
 ۰ ردنوفدم هدرادکسا یدلواتوف هدنش كنسهدعقلایذ

 (هدازنیمادجم) ( نیم )
 هد ۱۱۰۲ یدلوا شان: یوق ضفتلا زدیم ودحم اعا نیمادحم یساعا زلبهاپس

 هیرابضمد ۱۸۹ و یتیما هنا رضا هدنرخالا عبر ۰۷ و ینیما هرم ج

 "ی هدنسهع |یذ ۱۷۱ یدنلوالّژع هدنل والا یذاج ۷۰ بولوا ینا

 یار ,هد ۱۷۸ یاب لزه خرج لا عبر ۷۳ بول وا ی یتیما هناسحم رض

 یدل وآیماغا رایهابنم هدنلاوشهنسوا یدردنا ءاشناقرهلوا .یتبما انب :یسهلشق

 هدنابعش ٩۱۸۰ یدل وا نیما هناسرت هدعب ینا عم اتنا هدنلا وسا ۷

 ږدم یدنلوا نفد هنلببس یکیدریدتا اشنا هدشاطابق ,یدلبا.تافو هدتمدخ وا

 0 ) ندندافحا ردبدنفا نجت رلادبعندملا وم ی ودخحیدا مقنس»

 ۱ ۱ ۰۲ ندشل وا. یمالنم رهشیکی هد ۱۲۵

 ۱۳۹ ۱6 کت انکا لورا نري (مشچکی) ( ( اغآنیسح )
 زدشطا لاح راهدعب و لاصفنا هدنل والا یداج ۱۱۸۱ یدل وا ینا ی رهکبهدن رقص

 ( یدنفا نیسح ) یجاحا یمودحیدنفا ( دجنایاح ) یاب ناکرزاب یلرهشیکب
 رادن دنسح و ربخ بایرا یدلدا. نفد هرادکسا هلا توف هډناضمر ۱

 E ٣ ( اشابناسح .)

 ۱ هدعلا یناغا تری هدنلا و ۱۱۸۰ ضشفتلا ردننکی شاب هللادبع یج.هتح

 ۱ 1 هدعبو هیوف هلئرازو هدنسیکیا كنس هدعقلا ید ۱۱۸۱ یدلوا لواروخاربم

 ۱ ۱۱۸۳ یدلوا یظفاصحم ردن هیغاصس ندا هدنرفص ۸۲ و یسیلاویلوطانا



 یسادنخک لوق ندقانشاب رک وصکس هدنرفص ۱۱۹۰ ضفتلاب رد رهکی

 ةنسوا تولوا یبماخا ىر هدشعب ١ سرك :كنلوالا میز ۱۱۲۱ یدلوا

 یدل زدن وک هدخاط وقکت هدعب یدلدا ی ه هس و رب و لزع هدنشب یمرکی كنار

 یدلاق هج را هند بول وا قارمص ام لیدندس وک و نیت وخ ارم بم هم راب مد ۷

 یداوا رخایزع هلنروصو ویدلر و یعاصس هاما هد ۱۱۷۰ ها رم هدمب

 ردیمودخج یذنفا بئات دجا هاش . ( هدازنافعا) ( یدفایسح )

 ۰ ىدا تایحر هدنراګ رات ۱۱۷۷ بول وا ندناکجاوخ

 یشاب یحناتسب هدنلوالا عبر ۱۱۰۱ نکیا یکصاخ . ( افانیدح جالا )

 یماغا راها یس هدنرقفص ٦ یدلیا لانضفنا هدنرخ الا عید ۵ رددوا

 هدنز وقط .ییرکی كنناضه ر ۷ هدوعلا دعب یدلیا تع زع هج هدعب یدلوا

 اشاپ بغار ( اانیسح ) رکید ردنوفدق:هدنفابسئوت هدرادکسا ردشل واتوف

 یدلوا یشاب یخاتسب هدنمرح ۱۱۷ یکصاخ هنر ۱۱۷۲ ردنعال وف هرف

 ۰ ردشلیا تافو هدعب یدلدا لزعهدنابعش

 هد ۷6 بلح هدنبجار ۱۹۷ سردم ردنلسلک ۰ ( یدنفا ممس ر نیس (

 توف هدنر یرکد كن رفص ۱۱۷۹ تولوا یمهاب هکم هدعب و یالتم هنزدا

 یدیافراعم بحاض *لضاف ردنوفدم هدنعناحهدلا و یکسا:هدراذکسا یدلوا
 جالا ) ندناضف بقلم هد « یضئارف » یدلیا عضو ریتم هند دا ص حش

 دع ۱ هداز یار ہ ی ودحم ردشل وا توفهدناضهر ۷ ) یدنفانیسح

 ندالع ردنوفدم هدنس وق هن دا رد للا عض وربنم هن دصسم نیما ( یدنفا مرکلا "

 :ردنوفدمهدار وا ردشل وا توف هد ۰ ) یدنفا نیسح ( هدا زناعلر یلدیرک

 ( هداز یکم ) ( اشاپ نیسح )
 هد ۱۱١۹ یدلواړسم بولوا ندنراپ تنم افادجافوفووایباغا هداعسلاراد

 یدنلو هدنمدخ بولوا قرصتم سدق هرکصو لس هزغ نتا ریمریم بتراب
 یدلدنا لعهد ۰۱ هلغل زوب هاب صع یدلوا یسلا و ماشهللرازو هد ۰

 یدلرب و یغاصس هزغ رارکت هدعب یدلوا یسیلاو شعم هدنلاوش ۵
 ردشلوا توف اح ورخ بودنا هراس هلنارم هدهزف هدنجرو ۹
 ۰ یدیا مسعلاط هدبرح و میم 1

 (یزرد ) ( اتا نیسح جاخلا ۷

A ONEدم تر ار  



 ااا

 | ا یادلبا تافو هدنلوالا میر ۲ تولز یاو لص رم اسیر

 ۳14 ىدا یبحاص ریبعت نسحو غبلبو یأر بحاص < ج بہضصتاب

  یرقدنخ هل شم و شداغنیلست یلصوم هرلناریا یترهت | مجله وبا هدنابراحم
 یدازفل ویک اش نددوحوو یاب ندنلظ ردناداد و لدع رش ردشهرذل وط

 ۰ یک شاپان یدافحا . اشابناهلص « اشابحاتفلادبع «اشاپنیمادحم یرلمو رخ
 نج رلادبع «:اشاپدارص ؛ اشابیمادمح اشایدحم .اشاپ دجا ۰ اشا دعسا < اا

 ۰ مهری و اشاب نسح « اشابهللادعس « ااپ

 ات سنت جم 9 وب

r:۳ 6 دز ات هم ا ۷۹  
PT GEL RI 

 . هدناضمر ۱٩۷١ بواوا سردم رد ردار هدازها (یدنفا نیسح )

 حول هلا تاقو هد ۲۳ ) یدنقا نیسح ( ندداثم ید یدلواتوف

 ۰ ردشلدا نفد هنسوف

 رادحس شیقلابهدنونامه نوردناردیلهنسو - ( رودو) ( اغا یسح )

 راجو هدنرخالا یذاج ۱۱۷۲ یدنلوآ حارخا هدعب ردشاوا یرابرهش
Û r۰ قالطالا دعب یدلدا ین ه هنردا هللا لنزع هدنوک نوا تولوا  

 E - رد وفدم هدنغاب سنون هدرادکسا ردشلیا تافو هد ۵

 ( یعقیزاق ) ( اشاپنیسح )
 نکیشلوا راح یتسهلا یکب رلکب قلارا رب رتیسادضک اشا لف هداز لوتقم
 لصومینآریم ریم ٌةنرابهدنرفص ۱۱۳۹ یدلدبا عفر یسهمر هلیساقلاكنساشاپ
 هدنرخالایذاج ۱۱۶۰ یدلوا فرصت« بحاص راصحهرف و هیساما هرکصو

 ۱۱۶ یدلدا لزع هد ۲۱۶۳ بولوا یسیلاو لصوم ابا ترازو هاب
 ماش هد ۰ یدنلوا لزع هد ۱۰ بولوا ییلاو ساوس هدال والا عید

 هد ودر هل عهد 1 هژغلز و هد هب راح هژ.لع وا ثكب یراص یس بوا وایسیلاو

 . هدنرخالعیر ۵۳ یدلردوک هننطوهلبا قالطا هدنرخالامیر ۱6۲ یدنلواقن

 ۱ 30۸ رکبراید هد ٩۵ یدلدبا لزع ۰۵ یدلوا یمیلاوردلچ هلترازو یاقا

 ۱ ندا روا یدل وا یسیلا و £. رکص هنطا هدمر بلح ةد : رخ الا یذاج ٦۰ ناو

 )4 یدتا تاف و هدهیهانوک بولوا یسیلا و یلوطانا هد ۱۱۷۰ یدلاق تفویلیخ
 1 و هدنر یرکیكنبجر ۱۳۰ ) كن ىلع ( ی ود یدیار ده ۰ قداص

 ۱ ۳ ِ رداشاب نسح هزانح قساردص یه وک را
 نا

 ۳ ( اشاب نیسح )



۲ ۰ NO 

 كن رةض ۲ ( یدنفا دوم ) ییطخ لە یمودنحم و هدنزوقط كنلاوش

 یدنفا ےھف نیسح ظفاح ) ندنس هنک يلق سور یهود كنوو هدنسهیغ (

 ٤ راردنوفدم هد وارایدل وا توفهدنسدنوا تنم رج, ۰

 . ) سردم رد ودخم یدنفا هللا ءاطع .. (.هداز ته ۱ ( یدنفا نسج
 ردشل وا توف هد ۱۰۹۰ یدا .

 ) ندناکجاوخ ضیفتلاب ندلق .( هدازاشاپ قطصمیلقوازوب ) (.كب نیسح
 هد ه۷ یراوس "هلاقم هدنلاوش 05 یسهبساح شاب هدنلاوش ۱۱۵6 یدلوا
 هد ۱۸۲ بول واینک یرصلیرارکتهد 1۰ لوا ٌهمانزور هد ۸ یناکیریهکی

 یدل وا توف هد ۱۱۳۷ یدلیا افعتسا هدنوکحاقر هدهسیدلوا یتیعا هناسرت

 رد وفدم ويرا انا ی ق . ۱
 یشابناکم یئ یارو مینا لزا روت اچ

 یدنااشنا دحر رد وفدم هد وق وطیدلیالاح را .هد ۱۱۱۷ یدلوا ۰

 ) فاقوا كچوک ضیفتاب ندلق . , (هدازاشاپ دارم) (كب نیسح
 ردن وفدم هدب 4 رف یصاق یدتسا تافو هد ۱13۹ یدل وا یسج هبسا ۰

  ۱لزعلادعب بول وا یثاب یی وط هلیسءیص ۰ ( اغا نیسخ جاطا ۱۱4۰

 بول دیا لع هدنز ور دس چاق یدل وا یاب یح وط اب ابا هدنل والا یذاج

 E ا ایم E AES و تا

 ردشل وا توف هد ۱۱۷۱ لزعاادعب یدل وا یسیشا یه بوط هد ۰۵

 ۱ ۱ ۱ ۱ و .ردن وفدم هد داع

 ۱۱۷۱ بولوا یظعاو, هفوصاب . ( هدازیضخ ) ( یدنفا نی,

 ٠ ردشل وا توف هدن رخالا عید

 ( هداز لبلخا دیع) ( اشا نیبح )

 هدنلوالا "عیر 3 و لصوم هد ۱۱۳ تواوا ناریم ریبن 19

 یدل وا یمیکب راکت لصوم دنب هرص هنس يکيارب یدل وا قرمصتم هیسأما

 ا عیر بول وا ناشر لاو .دادعر ترازو i هدب رفص 2۸

 لصوب شاهد هل یذو مورضرا هدنرخالا عیر 1 2۲ ی لاو هرصب

 هدنلاوش ٤ و ہر صب :اب هدب رج الاعیر ٩۱ و صراءهدناجمر 5۹ یمیلاو

REمی اتم ۷۱ صرات 1۳ ات هدنلاوش 1۱ وناو هددل والا ی 10  

٤ 



 ته

 هر فو

 ۰ ها یدل وای وفهد ۱۱۰ یا

 £ ول وا لا عطر + تادجاوخ . ( یدنفا نیسح ])
 ۱ EE ۳ ۳ ب تاف و هد ۵ ی وا نا

  E EEو فی هدهد چرا برف هد ۰

 ) جوو یشاب یوبق ضیفتلاب ( كچوک ) ( اغانیسح
  ۸ردشمل وا یتئاغا رلیهأس.هد  ۱۱۰٩هم هنس ودر " قص هدازهش هد

 اش "۰ ودشلوا توف هدعبیدلوا یبمالزنو 3

 ) حسنش 
 ردشل وا یشابیتحاتسب توش ندنعاح و نو  EVترازو هد

 ا یسیلاو لصوم هرکص و بلح هدعب یدلربو یرقاضضس ناخوراصو
  ۷طلا ۲ هند ندنورتضرا وا طلاق رم زکب ابد هد

1 ۳-۵ E یدارادنقا ید ردشلبا لاحرا هدنسهدءهقلایذ 

 ) سیدحسینباشا("  ارت ۱ ۱۰ ۰۸ و شلوا نآ ریمریم ضیفتلاب ۰
RET 0 ۰ یدل وات وف هدهبردشلدا نییعت قارتطتف ةتالغ 

 ( ی 2 ۱:۵ تولوا یاب ردیلهزبر 1 اح

  ۹یافو یدلدبا دعا و لز هدننانعس  Ajصاخ یداماد

 ( ندهد ار ادکسایدل وات وفءدنسیم رک كن . رخ الا غیر ۰ (اقانمادعع

  ۳ ۱ ( E )هدا  0 0 e 1دیم ود

 e دلالت هرکص هنس یکیاز یدلدنا
 سردمردیمودخ یدنفادجا ( هداژ یحم) (یدنفانسح )

 1 3 ۸ يدلوا a ةمرکم کم هدعلو ماش هد ۱۱6۸ و بلح

 ۰ ا هدننوق هن ردا

 تز ۱۱۹۷ و سردم ردونف ( ایدنفا نیسح (



 سس ۴ ۷ نیت

 ۰ یدلواتوف هدرهنسو یدیشلئا هطاصم دقع هلت ود ارس وا هلیامرف

 رکبراید ۽ سردمردیلغ واش واجد ع ( هدازشواح ) ( یدنفانیسح )

 ( یدنفا لیلخ) ندنناقلعتیدلوا توف هدنلوالا یذاج ۱۱:۱ بول وایمالنم

 ۱ 3 ردشا وا توف «د ۲۴

 ردا وا نیما ن واهه و رمص ندنهلادهک ناتسدب ) اغا نیسح (

 افا لیعاعما یباح یداماد یدل وا توف هدنزوقط یمرکب كنا یش ۹

 نیس ( ی هفیلخ شاب یرصکی ربدنل وا نفد هدرادکسایدلناتاف و هد ۱

 ۰ ردنوفدمهدوبش وط])ردشلی|تافو هد ۱۱2۳ الوزعم یحرب ( یدنفا

 ۱۱۶ یدلوا یمالثم زرت ۰ سردم ( یدنفا نسح دیسلا )

 ۱ ۰ یدلیا لاحترا هدنرلخ را "

 ۱۱4۳ بولوا نده رح یارما (لوبرام) (اشاب نیسح حاخا) ۱

 اس ی هدسال والا یذاچب ۱۱۶ یدل وا یلیکو برد نادومغ يلا هعایذ ۱

Êلاصفتاهدندعزا ردشل وا ارد نادوبف ةلاصا هدنسهٌظ بجر بولوإ نادو#  

 ٩ یدل وا توف میس انشا -
 هد۱۱۸ پواوا ندنسا ممادوبنرا ( هدازاشابدومحم ) ( اشابنیسح )

 ( اتمام نیس ] کیو نفاس وم ردشایا ترف هاب ید وا قریب ات
 هل كم رو تیس هنداهش یرهنل و هد رح هلا اشا هللادبع هداز یلب ا وک

 ۰ ردشلوامدعنمەد ۱۱۸یقرهنل وا ماهنا ۲

 یمالنم سدقهد ۱۱:۲ سردم ( هدازیناعصک باج ) ( یدنفایسح ( ۱

 یدل واتوف هدعبردشل وا یسیضاقهرونءهن دم هرکص و يءالنم هسچ دالب هدمر 1

 یساغا رادملس هد ۱۱2۶ و یثاب یوم ( یبهیوط ) (اغانیسح ) ۱
 تاغ رشت هاشاب ناقعرکسع رس هد ۱۱:5 یدلپالاصفلاهد ۱۶۰ بولوا |

 باستحا هدعب بونلوب هد رح هد ۰ یدلوایمافا رلیهاب-هرکصب ورود

 ۰ ردشلدا نفدهنسه رافو هلیاتاف وهدنسهدععلا یذ ۱۱۰۲ بول وا یا

 یسیج بساعه زج قرهلوا ندناکجاوخ ( كچوک ) (یدنفانیسح) |
 EA بول وا یراوس *لاقنو یربقس نام هد ۱۱۵4

 ۰ ردکب هللا دعس ا ردن وو۰ هداشاب لع ق تع یدل وا

 روهشندنرادرک اش یللق ید.( هداز فاذخ ) (.یدفا نسح )



 وا بسم

 هنوداسمهیودرا و یدلدبا لزعهد ۱۲۸ بولوا یییءاهناس رتهد ۱۱۲۷ یدلوا
 یتمارتفد هدنهرحم ۱۱۳۰ یدلوا رادرفد هلبلج هتداعسرد هدعب یدلردنوک

 توک یسهرغ یرخالا عیر ۱۱۳۳ بولوا یجهبساحم شاب لزملادعب یدلوا
 ( رادقاریبیدنفا نیسح ) ردشلدیا نفدهدنلوپ وشوقهدرادکسا بودا لاحرا
 راد رفد هدهناتسا هدنمرحم ۱۱۳۰ بولوا جهلاقم بوش ندهیلام ردبل بز

 ردشا واتوفهدرل هنسو ب ودنا لاصفناهدندورو هنوا۸یودرا یدلوا لیکو
 هد ۱۱۲۹ بولوا ینایعا یرازابرانا ( یلغوارطاش ) (اشانیسح )

 توف هدرلهنو لزعلا دعب یدلوا ی ظفاحم یلوبکنو ندو یناریم ريم هم راب

 هد ۱۱۲ بول وا ندناامع# هتسو ید (اشابنیسحررک ) یرصاعم ردشلوا

 یدل وا توفهرکص ا جا رب یدل وا i ,5ب ىلىسقەر وءەد ۱۱۳۰ و هاب

 رد ردآرب تا ا | دم : لی ومطسف (. دوسم ۳ یدنفا نیسح (

 یدل وا,یسالنم هزونءهن دم ق رلاب بولوا النموآسردمو دوسم هد هناخاوتف
 یمادک یدنفا دمع هدازغابد مالالا حش ردشللا .تافو هدنم رخ ۲
 « هدایاید » بودا اش دج ٣رب یدلیا تافو هد ۱۱۳۱ ( یدنفا نیسح (

 ردرشلبا اشنارلغاخ هدیاعیسهدلا و و هیفص یس ەم رک ییدعشچ یک هدنرق ردشغد

 هینول و هد ۱۱۱ بولوا نا ريمریم ردیمودحم اشانالبق ( اشا نیسح )
 ود راو یمهرادا ءوس قرهنلوا بصن ًافلخ هیاالآلیز یردار هنغاصص

 یدلوا یفرصتم هاب هد ۱۱۳۲ یدیشغوا كرت هلبا لزرع هل رلماتسبا یلاها
 ۰. زدشل وا توف هرکص هنمیکیارب

 یمادنش؟یدنفا هلءاطع مالمالا خش ردیلینومطسق . .( یدنفانیسح )
 هدنس هض یرخالا عبر ۱۱۳4 یدلوا یسالنم بلح « سردم بول وا

 ندیلاوم ردیمودح یدنفا دم هداز جا رج ( یدنفا نیسح ) ردشملوا توف

 هشوقفل ؛ سردمردیلهحمخا ( یدنفا نیسح ) ردشلواتوفهد ۱۱۳۰ ىدا

 ( یدنفا نیسح ) یدلوا توف هدنچوا نوا كنبحر ۱۱۳6 یدلوا یمالنم
 نیسح ( یدلوا توف هد نس هخایذ ۱۱۳۸ یدلوا سردم ردیلرادکسا

 هدنرفص ۱۱۱ یدلوا سردم بولوا یماما هاب دجا قبلا ( یدنا

 ۰ یدلبا لابحرا

 . هیلع تلود هد ۱۱۳۸ بولوا یسارمالا ریما سنوت  (اشاب نیسح)

 MH سد رک

a ST و 

2 

۳ 1 

 ا _س ٩۵3 »أىج



 ۱ و

 یدنامداخیدلبا لاصراهد ۱۱۲ یدلوا ینیکب رکب ناخ وراص هد ٩۲۵ و

 عجر ۱۱۰ بول وا یسادنک یناحوا یجاثسب (  اغا نینج جاطا]
 ۱۱۲۰ تولوا دعاقتمو لزع هدنبجر ۱۱۹ ردشل وا یشابیحاتسب هدنل والا

 ۰ ردنوفدم هد راکم ردشلیا لاعترا هد

 را ا ترادبص كناغا نافع ىرذا رس ردیلهیلاظنا (.  اغا نسح ) ۰

 هاکغ انی ینابخ قحایدلوا یتبما هرهاعهناسرت هدعب یساغا زایهاپسهد ۳۲

 هننادّیسه قبر و ر خال دعوا .بولیدبا ق هب هدي وام هد ۷

 ) اتا نیسخ ( ۳ ات لتلخ وک » یدبا تار ا ید

 ٠ *ردشملوأ توفهدمب بولوا روم امن ربرحت هروم هد ۷ ۱
 .د۱۱۰۸ یدلواییفارهشو یش بود شتاب( یدنفاناسحجاطا )۰۰.

 بول واندناکحا وخ را رکتهرکضیدل وا فرص تم ق واز ون ق ر هل وا نارهریمندقلاخا

 بودناتاقوهد ۱۱۳۲۷ یدلوا یاد ھك ناطلس هګدخهدعبو یلبت ویتمازفد

 ( یدنفاماص ) یتاکیعماح هددج "هدلاو هدهطاغیداماد یدنل وا نفد هوبا

 ( افادجا ) کیو یدلدانفد هرادکسا هلاتاف و هدنشب نوا كابجر ۷

 هرادکسا هلباتافوهد ۱۱۶۰ افا ندخ هداز اغا قطص یرکیذو هد ۱

 زاید وا نفد

 ناسا بولوا ندارعا ( هداز اشاپ نالسرا ناح) ( اشا نسج ) ۰

 یدزژسوک قلراز هدار وا یدل وا اواومام هبرح هد ۱۱۰۱ یدلرب و ییاهس

 هد ۱۲۷ هیوفهد ۱۲۵ یفرصت:یرغناک هد ۱۱۲۲ دنا تلایا و هب ولار وک هدعب

 یدلوا دنهش هد رح هنس وا یدلوا یدکی رلکت هنطا هد ۱۱ ۲۸ ماش نلارظ

 ۱ ۰ رداشاپ ملس یعودح یدا رویغو عیش

 یدو نفخ یهش دحوا ناخ ندهتولخ ( یدنفا نیسخ )۰

 نوتاخ ادّنک هرکص یول وا یضش اغا قیطصم شاب هرقهد ۱۰۹۸ ردشهفیلخت
 یدلباتافو هدنح وا یی رکی كن هدعقلایذ ۱۱۲۹ یدلد و ینهبظعو یعءاخ

 تو کتیا هر

 هفوصاا | رقلا مش » یدنارسسفم و ظعاو ردن وفدمهددنغآ را شابهر هد هناحم وط

 . ودشلدا نفدهزادکسا بودباتافو هد ۱۱۲۸ خد (یدنفانیسحیباح) یمامآ

 ندناکجا وخ ب وشت ندلق ( یدک « هدازیضب رمش ) -( یدنفا نیسح جاطا)



 ی ( ىج هطلاب (نانیسح مالا )
 د

Eب ۰, یدلوا 3  

  EE anکای و لزعلا ۰

 ) ولوا ؛ یظعاو اشا 1 دوش دقیق راو ( یذنفا نیسح

  ۱ئدلوا ییشاب مک هدنم رحم ۱۲۲ یدل وا یظعا وثیذط ا راد هدهردا قلارای 75

  ۲۳دید "ندهنظمو ماص یدل وا توف هدنسکبا نوا كنم هدعقلایذ

 ) !نهنفل ام ا رر اا :لع ییاح قبسا ودض ( كن نیشح
e تنور lk ۰ ردشلواتوفهد ۱۱۲۵ الوزعم 

 ا یس تاس
 یشاب ات هد هرادا هد ۵ بوش ندنغاحوا یاب ردل هدنراد

 یدل وا ٩۵۸  ۰:یسها یکی, زاکب نوا" بولوا ییشاب نی اتنبلوناتنا هد

 " یدل وا تميل اوب امور تولیردناوک ه ودزا دلترازو ةبترمد ۱ ۰ یدلرو
  Eیظفا نع هنف وص هد  ۱٩۰۲:نومطسف هرکصو یناظفاحم زاوشمط هد

. 
 یزوآ هد ۱۱۰۵ ىماتةمناق لویناتسا هد ۱۱۰ 4. یف تكيالس هلیغاحس

 2۷ ٩ دود
 بول وا یعللاو ییا وتن هد یظفاسحم .راوشمط انا ا اقافتن و

 :ردشل وا دغاقتم هلعفر یتراژ و ٩۱۰۹ شيلد ۱۷۰۰ یزوا اشالاب ینرازو هد ۲

 هت هنسوا تولوا نیظفاخ هوب هد ۱۱۶ یسلاو یا مور هد ۰ یظفاح

 :ترعضح تاذلارا وب یدلوا یغیلاو لبا مورزارکت هد ۱۱ ۵ ییدلدبا دغا
۱ 

 وزو "یربغ ندنس ) اا یتغیدلاق نیشن بف هناشأن نسح تا وردنض یهاشداب

ضذ یحاشفدا هد اب تراز ویو هد لدتعم هلیسمروب ی
 دشمرپ دنا ت

 قرفنلا یترازو هلبا لص هد ۱۱۷ تیاسهن هما لانفتتس نوب زامظعا دص

 ردزاو ییسهدساف تا كناشاب دمع یچ هطلاب هک ردشلدا سبحو ین هب وکناتسا

 ا كولو یرازو هللا دازاندسیبح هرکص هنسرب ردسبس یتیاصس ود

۰۱۲۶ 
 ردشل وا ظفاحم هیارواهلبا اسا یترازوهد ۱۱۷۲ :یدلزدنوک هب ی

e 
 یدل وات وف هدنلوالا غیر ۱۱۲۲ بول وا یظفاح هناح

 و ِ رداشاب خهاا یدیفح یدبا

 ) یاب رادیو دخ اشانهمگیکپ ةا 7( اشاپ نیسح  Eها



 ¥ س

 نیا یشاب وقف یسک ااب نسح داماد ردیلیاح ( افا نیسح (

 ځد ( هزج ) هجوج سوساح يفر ردشغلوا لدق هدنرخالا یذاج ٩

 . یدادیاژیث هتوررخ نالوا ینطو

 ( متکی ) ( یدنفا نیسح )
 هدنسکیا كنل والا عر ۵۶ یمالنم هنردا هدننابعش ۱۱6 ۰ سردم رددیج

 هرکصنوکرب یدلوا مالسالا جش هدنزکسلرخالا عبر یرکسعیضاق یلوطانا

 شش رخالا عیرو یدلدیا سبح هدنسهط وا یتاک راش واج بودا لاصقنا

 هدیج قالخا یدلیا تافو هدشلاوش ۱۱۱۰ یدلدا یڼن هسبرف هدن نوا

 ۰ یدا دأوف یفاص یحاص
 ردشل واتوفهدنس ها یذ ۱۱۱ نکیا سردم ردبل هل ز ( یدنفانیسح )

 ( یراص«نریوزید ) ( اشاپ نیسح )
 یسیکپ رلکب یلوطاناو یکبرلکب ضیفلاب بولوا ندهروهشم یا ما ردیل هنس وب
 هد ۱۱۰۳ و یسکب راكبا ه ساس هد ۱۱۰۲ و یسیلاو هنسوو دادغبو

 یمیلا ونو زب رط "ابقاعتم و صراقهد ۱۱۰ یدلوایماقمناق لوتاتسا هل راز و

  هلیعوف و تنطلسلدبیدلبارارف هناتسدرک هجا انب رخ یغجهناوا لتفیدل وا

 ۱۱۰۹ یسلاو ادیص هد ۸ یلفاحم سب رب “د ۹ بولک هنادیم

 هلس راز و عفربولیدالزع هدنرخالاعیر ۱۱۱۰ یسلاو رصم هدنل والامر

 ۱۱5 یدار و یاس درج هللا وفع هدعب یدل وادنب هعلق هدنس هعاف سودر

 هدننب دأت یاننا ندنف رط قش مان بیک هد ۱۱۷ بولوا یسیلاو ماش هدنلاوش

 ندنتعاص یدا هناروهتمو لان ینکرح هنرزوا كموقرم یدلدا دیهش
 ۰ یدبا زایلصخ و بزم هقشب

 هنس وایللا هدنسهیکتیدنفا رفعج شک ۰ ( یعا) ( یدنفا نیسح )

 ۰ ردشلواتوف هد ۱۱۱۸ هلا تّعشم

 ( اشاپ نیسح )
 هدنرخا ۱۱۵ یدیشادا عفر یسهبر بولوا یسادک اشاپ دجا یلیالف
 یرچک: هدنبجر ۱۱5 و یظفاحم هسورب هرازولا عم هجلک هترادص ین

 بول وایسلا و رصمهدنا و الایذاچ ۱۱۸ یدلدبا لزءهلبای هاساب بول وای ا

 ۰ یدا ما دعا لباق ردشا وا توف هدءبهو شادالزع هدنرخ الایذاجج ۹



 ۱ تا ۷۲ تب

 ۲ جرو وادا لعام یا ناک شا بساع نیضاق لوبناتسا ندا
 هد ۱۲۲6 یدنفا ځاص دم یټاک هبساحم هلو هن یمودحم كنو بولوا
 هناسرت ید ( كب دیعس دم ) هداز هطرومه مع ردشلدنا نفد هاب هلا تافو

 نقد هاروا هلتوف نوک یجنکیا یمرکبا كنناضم ۱۲۳۹ بولوا یتسادضک
 o یجودحم كکبدہعسوب ردیللوا یعودع یدنفا خاص هکر دشملدا

 1 ۰ ردشل وا توف هدنفاشار جهمولط هناسرت

 7 ) هدازدح وع ) ) اشا نی (

 8 ٠ یرهدازعو یسیع ردیهودح ( افا نسح ) یریغص ردارب اشاپ دم یلبرپوک

 3 قادراچ هدعب یسیلاو روز رهش ینا ریم ریم هب راب هد ۱۰۵۰ عیفرتلاپ هدنراهاس
  هدنابعس ۱۱۰۲ یدلوا یظفاحم زاعو هلرازو هد ۱۱۰۰ یدل وا یظفاح

 | یظفاحم زاغو هلل هرکص بولوا نیشن هبف هدعب یدلوایماقمتاق نوبامه باکر
 . . یذاچ ۱۱۰۰ یدلوا یا اق اربا هدنل والا یذاج ۱۱۰۰ یدلوا

 ۱ هد ۱۰۷ یدلوا یظفاحم رقاتم هلزع هدندمآزا بولوا برد نادوبق هدئاوالا

 1 ىلع هدازیلهلبف ندناذفتتم یبس یدلیا افعثما هدنسیکیا نوا كنرخالا میر

 زاغو ردرسعوفوط هنفارم یمهیضق یلنف ةتغب هیذوفت یدنفا هللا ضیف ثلكب
 . یشعن بدنا تافو هداروا ینوک یس هلروک ذم هام یدلردنوک هن راصح

 | هدهنردا ىدا لقاع « ردم « ندتم یدلدا نفدهنسهسردم هلبا لقث هلوبناتسا

  بوانا ورداشر هنعماح قلُعاطیداب را رعه> هنس ناب تورونک و ص هثس هاب

 1 یدتااشنا هناضتکو هردم هد دامس رد رد را و یس هع رب هدنسهداح رایج ه ص

  ماخ هل یم هع رکر د را ویراهم رک یدلدنا فق وندالود بناج یسیلاب و یلاوما

 ۳ دچا مظعاردص یداماد ردشعاب ناورداشرب هدیناروک النم هد ۲۳

 | یدلواتوف هدنر ی رکب تاحر ۰ ( یدنفاده ۱ سردم ماما یمهراد

 یا یر ندنساس ور یترتف ۱۱۰ بواوا یاب هوس ۰ (اغا نیسح )

 و ندایقشاوب یدلدبا مادعا و لافءهدن :س هع نسک زاغو بولت و ط قشو

 ۲ . هدنچوا كنهدعقلایذبولوا یاب یز هداوالاعبر ۱۱۰ ید ( اغانیسح

 3 ۰ یدلروت نشا هما ین هنکلع و لع



 بت ۳۰ يک

 ىش هقیلخ نو وف بول وا نداتک ردیلهس ورب ) یدنقا ناح نیس ( ۱

 یدقج نالپ ند هطروع ردرهام صاش یدلیا تافو هد ۱۱۰۷ یندل وا

 قدیشا وا بیس هنسماشدبا لک | هطروع نامز رهن هدنش یقلخ نالب رم هد

 یدقیچ هلوا ران اک اےک « لاسو ردکرک هملوت ےک هلبا سایقراو » تاذو

 ۰ ردشعد « ندهضت نالپ

 ( لابوط ): ( اشابنیسح )
 یرومآم تالیصحت و یسهدو و ناکرت هرکص بولوا لوق یقابشاب ضیفتلا
 هنسو هرکض یثتفم یلوطاناو یسیلاو شعرم هلترازو هد ۱۰۹۹ یدلوا

 هلیفلظفاح دارغلب:هد,۱۱۰۳ یتسیلا و هرتسلس و .راوشمط هد ۱۱۰۲ یسلاو

 هم هدعب یدل وارومأم هبودږا لاتصفتالانهد ۰۱۱۰ ۰ بول وا یرادرس س ورکنا

 ییحهحرج نۈناه یودراهلا یکلیلاور ؟یرابد هد ۱۱۰۷ یظفاحم را وشمط ۱

 ۰ یدبا بدم ر ویغ+میجش یدلوا توف هد ۱۱۰۸ بول وا

 (اشاپ نیسح جالا: )

 شاب نکيا یلیکو راد وفد, هدنرخالا عیر ۱۰۸۸, بولوا ندیلام ن رومأم

 یکبرلکبهدعب ردشلدبا لزع هلبا یکلکب هفرفت هرکص تدمرپ یدلوا رادزفد |
 هدرابارج باوا ,یسیلا ق ناو ۱۰۵ و ییسیکب راکبیلوطاتا هد ۱۱۰۳ قرهلوا

 یدلوا یسلا و :دارغلب ویرادرس سورکنا هلرازو. هد ۱۱۰۸ یدلردنلو

 هدفسبا بسا یدلوا توف كرهیمع قوچ یدبلدیا لص هد ۹

 ۰ یدمهلوا یرا برح
 هرکص یدلوا یمالنم هبفوص « سردم , (نیوخا) (یدنفانیسح )

 ردندالگیدلیا تافو هدنسهدعقلایذ ۱۱۰۹ .یدارب و یسهباب هنیدم

 (هطرومنم ) .(اشابنیسح جاطا ) ۽
 یدلوا یسیکب اراکب ریازج هرکصو ینادوبق رلنویلاق پول وا .ندهبرص یارما
 هد ۱ ۰ وکم یک داف ها لر هدندمزا بول وا ایرد نادوبف هد ۰

 اندم رع ۷ یدلرباو یغامس سۈدر بول وا نادومقر هن ران وبلاقیرب» |

 « غب یادلبا لاحراهددنتسم وا هدندردنوا كن رفص ۱۱۱۳ یدل و اایردنادویف

 است سا ی

 ثلاث یظصم ناطلس بول وا نده رحیایما ) ك دعم ۱ ی ود .یدیار ویع 1
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 نوت هد هد ۳ ۳ یو یک راک سای هد ۰ ولو دام 2

 .یدتاانب ید ینایل یسفانچ ( افانیسحرظان ) یدلدا جارخا هد ۱۱۰۲

 9 هد ۶ : ۷ ۹ ویشاب ی»وهتهدنوبام# یاس. رددوب را

 ر ردشللا لارا هد ۱۱۰5 یدیشلوا نده رحم یارما بولوا یثاب یوم

 2 هدنیجرر ۱۱۰۸ بول وا یسافا دیدج یاس (.اغا نیسح ناعشیش ) ردشلوا ۱

 ۰ ردشل وا توف هدعب یدلوا دعاقنم

 ۰ یدلوا توف هاو "

 يک (اشاب نیسح )

 | روز رهش هد. ۱۱۰۲ و فرصت یرفناک مد ,۱۱۰ ۰ یسیکب رلکب ماش سلبارط
 اک رشم هللا ( افا یسوم ) یتیما لرز یدلدیا لع هدعب یدیشلوا یکی رک

 . . ۰ یدتپا تافو هد ۰  يدلديا ن ه هنکرارمبج

 رو | اش نیس )

 ۱ دا لارا ۰ هد هفر وا بوتاوا نایسحا و هد ۷

 ۰ یدبا ردتقم هتال و "هرادا و دعبسم

 .یمناتیب هد ۷ ندنفلادنک یحاتسب (یمگتبا) ( انانسح )

 , پولوا شاب یدیج_هد ۱۱۰۳ هدهب و شلدبا لزع هد ۰ ۰۹۸ بول وا یشاب

 [ ووندیداماد روک زکلاب (اغانیسح )ردشل وا توفهدعب هل لزع هد ۱۱۰ ۶

 ۱ .ردشلوا یرای رهش رادناک ضیفتلاب هدنوناسهگ نوردنا ( غا نیسح )

 .عیاض هلبلق هنسیلاب اشاپ دم مرق نادوبف ,یدحههموب زایدل وا توف هدرلهنسوب

 ۱۰۷ بولوا سردم ردبیلهرقنا ( بلج ) ( یدنفا نیسح ,) .
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 یدلدا لزع یثان ندنیلست هند لادجو كنج ىب یتیراهعلق مالسالا 2 و

 . یدلبا تافو هدعب تو وا ق هلعفر یترازو هد ۱۱۰٩ و

 نکیا كچوک ردیودخ كب نیدلا رغ " ( یلعوانعم) (كنیسح ) -
 هن رات طح عبار ناخ دمع ناطلسو یدنلوا تبیرت بونلآ هونامه ارس

 هد ۱۰۰۹ ردشل وا یسادعک نویامهذ رخ هدنم رج ۱۰۰۲ توا وا یٹاکرس

 دعاقتم هدندوع بولوا یمیجلیا دنه هرکص یدلدا لزع هلفلبشاب ىج ومت

 ها رضا بولوا عضاوتم ۰ ملام رب ر یدلیا تافو هد ۱۱۰۲ یدلوا

 ۰ ردراو قیلأت هدنع#ا ریش راد

 نطوت هد هنس وب ردیاندو ( هداز یک یالا ( ) یدتفای ربص نیس (

 ۰ ردعاش یدلیا تافو هداروا هد ۱۱۰۲ بودا

 ) یحاغوط ( ( اشابنیسح )

 بولوا یرادرتفد نونامه یودرا هد ۱۰۹۷ نکیا یلوف ینابثاب ردقانشو

 هد ۱۰۵۹۵۹ یدلوا رادرنفدشاب هد ۱۰۹۸ یدلرو ترازو هدنطس| وا هنسوا

 عم بو وا قالطا هدعب یدنلوا سڊحو لوح و یدلبا ای ایقشا یتغان وق

 هژومضا و لع هد ۱۱۰۳۲ یدلوا یسلاو هرصب هل تعاسفش یهاشداپ

 ۰ ردکیدندلاح ری ودحم یدلوا توف ای هد ۱۱۰۳ یدٌلوا ین

 بولوا یش و یظعاو یعماح دحوا یاح ( یدنفا نیسح دیس )

 یدایسهفیلخ یدنفا یرو دحالادبع ردشل وا توف هدنرخالایذاج ۵

  ندن فلخ| هدمب ردشاواتوف هد ۱۱۱ بولو" ( یدنفاهزج ) یمهفیلخ هنری

 رکاذ هرکص ردشلیا لیدت ه هیکت نوتبسب یعماحو ( یدشفا هللادبع دیسلا )
 ردشل وا توف هد ۱۲۶۱ یدلوا روهشم بول وا میش ( هدازیراکش ) یشاب

 ۱۲۸۱ هک ردوا مس د یدنفا ( یادن هللا دبع ) ناو ونه هدنعب

 ۰ ردنوفدس هداشاب نطصم هجوق ردشا وا توف هدنسهدمقلایذ

 یدنفا دحالا دبع مش ردیلوناتما (هدازیریسا ) ( یدنفا نیسح )
 یدل وا حشو ماما ہن دج اغا دم یثاب ینا ےک هدنتاف و كنا یدا ید رم

 یدل وا یش یسه واز اعا دج هد۱۱۰۲ یدلبا تضابرو هدهاګ هنس قرف

 یدادا نفد هنناب ىع" هدوا یدلوا توف هدنز وقط كنلاوش ۵
 1 ۰ ىدا + قسم. خاص
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 یدا وا نیما هل رک هل.صن اردک هئاطلس یکصاخ هدنافو ۰  ۱ ۰٩ترازو هد

 یاو هرصب هدنبجر ۱۰۹۷ یسیلاو هرس ویزوا هد ۱۰۹۰ یدلریو .

 هد ۱۰۷۱ یدیوق رهندههزسفالوقیدل واتوف «دارواهد ۱۰۹۸ بول وا

 بولوا یسالنم هئردا  سردم ( كب ینطصم ) یعودحت ندیادلوت ۱۱۳۰

 هدنلوالاعیر ۱۱6۲ ( كیدومع ) ندیلاومیمودحم رکیدیدل وا توف هدنهرح 0

 ردکب یطصم نب ( كیرک اش ) ندیلاوم یدیفح یدلیا تافو ۰
 ) هدازجم ) ( یدنفا نیسح (

 هد ۱۰۷6 و لوا ٌةمانزورو شلوا ندناکجاوخ بوش ندیلام باب ردس 
 ضمبهداعسزد یدننک هلمطعا ردص هب رفس درک هد ۱۰۷۱ تولوا تاتکلا ۱

 هد ۱۰۹ یدلوا یییمارفد هلابصانمرود یدلدا لزع هدندوع هلا لاحر 1

 هدنمایق اشابناثع نکیهد ۱۰۹۸ یدنیک هقیقح ییاشاب میهاربا یسیلاو ندوب

 هدقبقح یا دا وح یس هلاکم هلنعمد كن اشاپ مهاربا هدو یدل ما فیهش هدندن ابقسا

 هدنداعسرد ردشمابعماحرب هدنصف هبدنف یداوا یسهدامتازاحم یتکرح رباغم

 (یدیوفیدنفاد جدا رش ندر ودص یب ربنع )یدلیاانم ینیدجمهیشابناک ر زاب ید
 ) یدیشلوا شواچشابهلغلوا ندنساسؤر یداسف ۱۰۹۸ ( یاوتفنیسح __
  ۶یدلدنا لتق هد . 1
 ) هد ۱۰۹۹ ردیدیفح یدنفاےهارا ( هدازشواچ ) ( یدنفانیسح ۳

 ید ( یدنفا نیسح ) یرازاهکب ندننیسردم یدلوا توف نکیا ندیلاوم .
  ۵۹.ردشلّوا توف هدنابمش . ۴
 ) سردم ردیمودخم نیدلا لاسچچ دم جش ردیماش . ( یدنفا نیسح ۰
 توف هدنلوالا یذاجج ۱۱۰۰ یدلوا ینتنم فاقوا هیدنفا ىلع لهطاتچ و ۳
 هلدفا نیسح یردب ناق ( یدنفا دجا ) ندنیسردم یعودح یدلوا مکددن  ۱

 یلرهشیکی ندنیسردم ردشلوا توف "اهر هد ۱۱۷ هدند وع ) حسینافندی( 

  ۰یدلوا توف هدنسدینا یف . ۱

 ) یراص ) ( اشابنیسح (
 مد ۱۰۹۶ بواوا یتبما هبرا هدعبو یرادرتفد ودرا هدنعاط باب ردفانشوب

  یدلوا ندارزو نیشن هبق هدعل و یمیکیر اکب ماش سلبار ط بقع رد هوناب

 ا دو هد ۱۱۰۰ یدلوا یلتفاحم هنوط ًارخومو یانفاحم هجا هد ۷



 تب ۱۷ ۱

 یکبراکب ضیفالب ودیمادفک اشاپ لبلخ قیزا روت . (اشاپ نیسح) |
 نفد هنناتسرف اشاپ یلع قستع بودا تافو هد ۱۰۹۰ یدیشلآ یسهیر

 ۰ یدبآ زی رب زواعم یناسکش ردشلدا

 (اشاپ نیسح )
 بول وا یکنراکب عیف ملا هدنرادص یردار ردیم ودخح :یفاث یاشاب شوابس

 هربنف هد ۱۰۹۹۰ ردشش وا و ر عبار ناخ: دارم ,ناطلس تف ناطلس هیفص

 هلازع قلارارب بولوا یسلاو ندو هلترازو هد ۷۵ نداروا و یسیب راکب
 هدعبو هدنق هد ۷۸۰و هرصب هرکض و تلخ هد ۷۷ و ندو ۳1 هد ۲

 هد 4۲ بولیدا لزع هد ۸۸ :یدلوا یمیلاو رکب راد هد ۸۷ و لیا مور

 ردشانالاضراءهد ۱۹ هلا لزع هد ۱۰۹۸ :یدل وا ینیلاورکبراید انا

 ناطلس هیفص هکردشل وا ( اشاپ دمع )یمودجندناطلس یدا ردنقه «,نیدم

 ۰. ردیس العا دج هل رلهداز

 (رق ) ( هاب نسح)
 لوخدلاب هئوامه نوردنا هدعبار دارم ناطلس سصع ردیلهح وسا ا

 هد هطاغ وهن ردا هدنن اضمر یدل وایراب رهش را دے سه دنن اش ۱۰۷ ء و یشاب یر

 هل را هط وا كچوكو لوپ هدارس یکیو كرل هطوا یک هدنرایارس اشاپ ےھاربا

 ۸۱ ومورض وا اقا ناو باح هلترازو هد ۱۰۸۰ ردشملوا ثعاپ هنسنابف

 هدنل والایذاج ۸۰ و رکیرابدو م ورمّط را ات هرکص و دادب هدنسهدهقلا ید ۱

 هد ۰۹۲ یدل وا یملاژ هرصب CAA و کی راج ۷ هد ۸۷ و هرصب 1

 راوتمط هرکصو مورضرا "اش هد ۵6: و یقتفع نلوطانا هلبا ,لزع
 زاغوهد ۱۰۹۷ یدلوا یزادرسضو رکنا تول وا یتسیلا وکم رايد الا رخ ؤو
 لس « ملح ردشلوا توف هدنرخالا عیر ۱۰۹۸ :یدل وا یظفاحم یراضح

 هدنلبا مور یدنا ریپ رب تالش بشم هناکصطم لئام هنانسح نیظترب دا

 ردراو وز کات نیا یاد یداب تراعو بتاکم و E رک

 هددادغب بودا هرداصمییلام هلا 8 هه رص ) یافا یضوع ) یمادضک 1

 ۰ ,رداشاب مهاربا ی ودح .یدبا عج

 ( یکرک) ( اشاپ نیسحت ) ۱ 1

 ردشلوا ادقنک هنا-طاس هدلاو هد ۰۶ رادیسا دک 1 شان نسخ كن ر 1



  Hi A GENو 3

 ۱ ۸۳ ب وا وا یسلا و سضههدنح وأ ی رکی نا ریس ۱۰4۸ وندو

 اوآنمرحم ۱۰۹۱ بولوا یسیلاو ناو هدمب یدادیا لزع هدنسیمرکی
 1 ۱ ۰. دا یوم « میم یدلیاتافو

 ۷۰ وار ناب زوج اب هضاح رددرک ۰.( اشاب نون

 ا E ا ۰۳

 ایا (ااح]

 IT هدعب 09 هد ۱۰۸۶ لزع هدنل والا د 1۰۸0 97

 | هدمورضراهد ۱۰۹۲ لزعلادعب بول وایسیلاومرصب "اناءهد ۱۰۸۷ یدلوا
 4 ۱ ۰ يدا عبجش ردم یدل وا توف

 ۱ ریز ( اشاپنیسح )
 لاو هنطا هد ۱۰۸۳ بولوا یب ایک ایا ی یزابم ازا
 ۱ .هدعب یرادرمسه) هد ۸ یسلاو یلوطاناهد ۱۰۸۰ ماش هلن را زود ۵۰

  یرک هد ۹ ویظفاحم یلوبکی هد ۱۰۹۲ بولوا ی ظفاح هرئشو یزوا
 یدیا مقتس « عیجش ردشلوا دهس هدرح هنسوا یدلوا یرادرمیو یسبلا و

 : (یراص ) ( اشپزی )
 : ا ماشهد ۰ ۰۸۲ و بلح هد ۱۰۷۵ بولوا نداما ی ردتلاب ردهزابا
 دارا رادرس هنبرزوا صور هد رد لدا لزع هد ۱۰۸۳ بولوا

 اعو بول وا عفر یتراژو هللا ریبدت ءوس نکیا ردبا هفیظ و یافبا هدنننوخ
 ۰ رژوا یمایقشایلوطان هلیرازو یاسا هدناضهر ۸۸ یدلدا ېڼن هن راصح

ش ۳۳" ۱۰۹۰ یدل وا
 تولوا یسبلا و ما

a1 ؟رهلوا یظفاحم هنر هدُسد هد  

 E و یدبالکد لوڅ دم یسرادا ۍدابا تاف و هنسوا نک رولک هدلو

 ۱ 1 0 تولوا یاجیعز لسەر ص ردن رهکب ) اغا ناسح ۱

 3 ردشعا تاف و هاضق هدنوع روتسوا

 یو بولزا یبا اشاب یقطصم تبحاصم ) یدنفا نیسح جاخا (
۱ 

 وا توف هدنلاوش ۱۰۵۹ لزعلا دعب بولوا یبالنم هرصبقو سردم



 بس ۱8۵ بس

 (اشاب نیسح )
 هدادغب هد ۱۰56۶ یدل وا یلقتسم “لاو مصب هدننوف یرد رد, وا اش ىلع

 یعفو دجایرلیعنالوا کاش و شقکدءرصب اشاپ یضنرم بولک یرابک اش
 فرصت: اتطهد ۱۰۷ ردشعار تسبرس هدننک رح ینو بودا لتق' یراکب

 هلیمایصنا كنساروا ههرصب بودا ادب تموصخ هدنراندب هلبا اشاپدم

 رکسع یرللاو دادغب دن رز وا ردفا عیسوت یل هدو هد هددت شيا

 هلساطعا هکببایسارفا لغوا كئلاءا هرخالاب بو ش دا دم و

 اطعاینهنایلاس باسا رفا هد ۱ ۷ ردشل2ب هژب دنا لزع ر هل و و هباشاب دم هن انس

 نیسح لوّتقم ردشلدا مادعا یارب هلکنو قرهاوا قوس نو هلیسماع |

 هلدادما كراوانارا قرهناسیف هنس هعلق هروف هک ذدک رکسع هن رزوآ اشا

 ۰ ردشردنراب هجراهنس یتسودنک
 ردشا وا یشاب یجرفاجبولوا ضةمندنو ام نوردنا ( اشانیسح )

 ردشل واتوف هرکص هنس جاقرهدرلاروا یدلوا یسیکی رلکب یر | هد ۸

 ( ی هنامض) ( اتاپ نیسح حالا ) ۱

 راد رفد شاب هلیسهاپ یکب رلکب هدنلاوش ۱۰۷۱ یدلوا یلوف یقابشاب ضیفتلاب "

 هد ۱۰۷۹ بولوا یسیلاوءرتسلس هد ۷۶ یسیکی رکب ناو هد ۷۲ ردشلوا ۱

 یدلیالاحرا هدمب بول وا یسیلاو لبا مور هدنلوالاعیر ۱۰۷۹ یدبا لزع
 ۰ ردگب مهار ا ندیلاوم یردار

 تولوا ینادضت رالک شفای دلت وام نورها ا اه تا 8

 ٠ ردشنا تاف و هدعب بول وایو یبویهد ۶ 1
 هد ۸ بول وا ید مه یدفا نردااےلصم میش ) یدنفا نیت ۱ ۱

 ۰ یدلیا تافو هد ۱۰۸۰ یدل وا یش ی را ریما هدننافو

 یدلوا یثتفم نیمرح و سردم ردیلهفک ( یدک ( یدنفانیسح ( 1

An ۲۰ یدل واتوف هدنایعس ۰  

 ( هدازدالوبناح ( ) اشا نی سح ( ۱

 هدنرخ الا یذاج ۱۰۷4 هی اب هدنوناه نببام ردیمودخم اشاپ یئط ا
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 8 1 یھاشداب مدن و بحاصم هلرازو هدنف و زاو قلا وتر قرەلوا

 نیشن هيف هلا لزع هدنمرحګ ۱۰۲ بول وا ارد زیاد مدارک °۱

 ا هد 4 یدلدیا لزع هد ۱۰2۸ بولوا یسیلاو مصم هد ۱۰۶۰ یدلوا

 هد 6۳ بول وا یسااو هنسو هد ۱ یردل وا نادوف آر هدّننطلس لدم

 هدب رک هدعب ردشلیا لاصفناهدن حر تول وایسلا ودادغب هد ه٤ و شلدسا لزع

 هام ر یدیشلردن وک هافرطترادص رهمهد ٩ ردشل وا رادرسهن رزوا اشایدمخ

 ۰۹۸٢ی دلروت کن دل والصا و هند رهم هلک یا لاصصسا ینرادص یرخآ هرکص
 هدنلوالا یر ۰۹۹یدل وای رد نادوبت شا هللا لزع ندقل ادرس هدنلا وش

 هدهلفید یدن | تاف و الوتقمهد ۱۰۷۰ یدلوا یسیلاو یلبامور بولیدنا لزع

 عماوجهدهیدانع و و روهباح و شاروک ینامدخ هدر راسو هددیرک ردن وفدم

 یدبایزاغ برا «دنرولب رل هباکح لز وک تیاع ۰ شعابهریخ هاو بتاکمو

 هده وقهر ىلج فراخ ردندان الوم ترمضح دال وا ) یاح نی سح (

 . یدیا یم ِ ماعیدل وا توفهد ۷۱ یدلوا نيشن "هداهء

 روت یدلوا توف هد ۱۰۷۳ ردندالع ( نح ردنکمسا ن نیسح )

 ۰ ردیقلوم راصبالا

 ( هداز ليف هرنچ ) ( اشاب نیسح )
 هد ۱۰۱ یدلوا یراب رهش رادفوج ضیفثاب ردیلنوامهنوردنا ردیجروک

 دناسم رود هدعب یدلیا لاصفنا هدهدءقلا یذ یدلوا یمافا یرصکی هلتراز و

 ۰ یدل وا دیهش هد رح هدنمرح ۱۰۷۰ یدلوا یسیلا و رکبرایدهلا

 هدعب بولوا یسیجهرک ذن اشا حلاص قبسا ردص ( یدنفا نیسح )

 یدلوا یبهبساسح هدنناضمعر ۱۰٩۱ یدلوا یرومآأم رر لوبا ا

 ۰ یدلوا توف هدعب

 یدلوا یسیتفم هلزوط هطزف ردیلهرمنا ( یدنفا یتعلط یسح )

 ۲ ۰ ردنآود بحاص صادیدلوا توفد ۵

 ویقوط هدلوبناتسا ردیلغاش زات ( یبکتسوک) ( هددنیمح )
 ذخا اکربت هدرلنا بورونک هراسبک و ید رای كتموک ایاد هدنهسردم
 ۰ یدلوا توفهد ۱۰۷۹ یدا بوذحرب « یدقتعم قلخ یداراردا

۱ 

۱ 



 تو رس
 یشابیوبف قرا ردیم ود اشاب ھازا شوخ رسا ٠ ( اشا ناسحا)

 لزع هد ۲۰۰۶ تولو وا یتیکب رلکب راولم هد هر دو رز ورم و

 هدول لزع هد ۰ بول وا یسیکت راکب هنسوب هد ۲۰۵۸ یدلدنا

 ۰ یدنالیصا یدلوا توف
 تؤول یاب ناکا هد ۱۰۵۹ رد رک« ۰ روا( 9

 بولوا یکی رلکب نکیا هداروآ یدلوا ینادناموق زکسع هدزک هرکص ۱

 ۰ یدنا تعدخ لها قدل واتوفهدعب یدل وا یتسیکیرلکب ۇق هد ۵ ۱

 یاس غف و زانجه رکص ودعاقنم نادنغل فا رای س رد ئز یکی ۱ اا نیسج (

 یدنل وا لتفهد ۱۰۹5 بولی دنا دلا هعقولادعب یدا واتالاس هت و اقش هلغه راتچ هلعف 1

 ردداماد ا نیدلا ملصم دج وف و .یب ودخم اتا نسح ارق ( افانیسح )اب

1 
 اک ون یفلیشاب نابکس یردب ناق هد ۵۶-۱ هلا ,ضیفت ندنغاحوا ردیرهگپ
 هد دن ایذ بولوا یمافا قرهطب هدناضءز ۱۰۹۱, لزعلا دعب ردشلنا هارو

 كناشاب دمحم ,یلیرپوک هدنلاوش ۱۰3۷ قرولوا تلود رواشم یدلدیا لزم |

 رداشا نیطصمیم و یدیاریدم,* قام ءردشلو| توف اف نکیایعاس هنازء ۱
 هل ر هلک هب هس و رب ردملغ وا رع ردناتسدرک ) یدنفا یا ناحل ( 8

 یدلیا تافو هدنرخالا یذاج ۱۰۸۷ یدل وا یعاما یعماج ناخروا ناطلس

 ا :اصاش + مع + ظذاح < رد وفدم هدنشابراکس

 ( هدازیماث ) ,( يدنقانیسح )
 ,یدا وا ناطل ماما هه وطانا .فعفد هدنلاوش ۱۰۶4 نکیا یبطخ اس
 یدل وآ یراب رهش ماما E هدن رقص ۰ 0۷ یدلدا لزع هدن رفص ۱.۹

 یدل وا EO ماما اا ددو ۱۰8۸۳ دلا لااا هدرخالا 2

 توف هدنل والا یذاج ۱۰5۵۹ یدنلوا ناسحا يمهياپ لیا مور هد 1٠1

 نایلسهدازاما ) یودج یدارړږډر ناک راد رخ ندتفرعمو لع ی .یدلوا

 ۰ یدلوا توف هدنمرحم ۱۰۹۷ یدلوا یسالثم سدقو سردم ( ف
 1 ۱ ۳۳ ( ید ) ) اشاب ناسح ( 2

 اس لا هلئوف كنلوف تورک هواه یار ردنل رهشیکی هدیلوطانا و

 ماتم ییهیئس تیطوظحم هلغم رق بوکچ ییا ی از كندنیک ` ا 3
3 ۳ 



 ریس یا و هد ۲ 0 می
 rk ندنرتاقلعت یک هدنرابرقو رایدنلوا نفد:هباروا هلبا لاحرا

 ۱ ۰ ردشلیا تافو هد 3۳ 1

 هب ىلج یاب مج نکیا یمرصعاس هدا :هش ( ییلچیدعسنیسح )
 ی و یتاک یتیما هب زج قلارارب تودنا لیصح یو ع یدشل و آ ۳

 زد ۱ ۰ ید) وا توف هدمب هد ۱۰۹۰ یدل وا یاب رحم ردق هرس مرکب هد :

 یئاب یوبق ضیفتلاب ردیمودحم اشا نافع یلکیاح  (اشاب نسح)
 هد ۱۸ هکعا لف یدومع لقب ندرهروز بول وا یماغا رق :

 فاش ایدچا یمودخم ردشل وا توف لزعلادءب ید وآ ی هنکد ری هوو ةا 4

 نو ر 5 هدول بول وا رهش هاکلهداز نذّوم ( ۱یشاپ .نیسح ٍ یرصاعم ۳۹

 ۱ . ربشلوا توف هدزهنمو ىدا

 e (رطاش) (اشابنيسح) 1
 لوا روخاریم هد ۱۰۵۸ بول وا یمالغ حاتفم ضیفتلاب ردیلنوامه نور

eتلح رادو اقا تونلوا لزع .د-ٌلاوش ۹ یدل وا  o2 يداوا ی  

 2 ,ظع | ماما يدليا لارا هد ۱۰5۱ یدلوا یبلا و دادغب را و 1. 3

 1 رار :یدیا ماد_ سا لباق A هدنرا و یس هر یراتمضح -

 ۳ . رداشاب لیلخ هجوف
 ۳ ا ا و هلکل هحاوخ ضيفا ندلق .( یدآ نیسح ) ۳

 ۱ 7 ارد 9 ۱-۱ ینیما ۳ هرکس یدیشادا لزع هد ۰ ۳۹

  2 aر ا 44 م هه دخ زند هد 5

 داملا راد ( یدنفایسح ) یدلبا لارا هدعبیدلبا لاشن(: هدنسددعقلا ید 3

 هد ۱۰۰۹ هلکلهجاوخ هرکصیناکریجوبق بول وا یغارچ اغا نایلس یماغا
 بول وا یتلک یری ۷+ ٠ :دامادكنو ردشلوا توف ابقاعتم هالزع هدناضم زا

au; یجالع حاستقم هد ۱۰۳۱۸ ضفالاب ندوردنآ ( af 3 

 یوو هد ۰ یدیف داپ  29 a aaتو کښ 3
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 هدنسهعا ید ۱۰۰۳ ردنلراصحت هرق ( اتا نیسح ) یدلوا توف هداروا و

 نیسح ) ردشاوا توف هدعب لزع هد ۱۰۵۵ یدلوا یمادْضنک مظعا ر زو

 سصععو یشاب وبه هلحوزت ینواخ هلوبقم هبحاصم تولوا یهطلاب اغا

 ۰ یدلوا توف ةکنلادع) یدل وایربعم یلاحر مهار ناطلس

 اه )
 رایجویق هدبعب بولوا یاب قوق هد ۱۰۳۹ رد و دم اشاب ح وصن

 ندوندلرازو هدنرخاهنس یدلوا لوا روخا رم هد ۱۰2: یدلوا یسادضک
 یسلاو سا وسهد ۱۰۰۷۲ و باح هدعد و یسلا و مورّط زا هد ٤ ,یسلا و

 ۱ رده را توقف ۷ ید وا

 یدلوا یمالنم هظلغ و سردم رد وفک ( هج رس ( ) یدنفانیسح ۱

 ردشا واتوفد ۰۱ یدنفا هللا عنصندنیسر دمی و د یدل وا ت وفهد ۱,۹

 ۰ یدلوا توف هد ۱۰۵۸ ردندرایکب رکب ( قالوج ) ( اشانبسح )

 ) یصج ) ( یدنفا نیسح )
 و ی ییساعم رده ودم رع هداژ مهار شا هرف میش ردنلبل وسار هر ۱

 "تمفد هلکع | رفت 4 یهاشداب تاذ یسشیدلوا رهتشم .هلقلیح وفا بولوا .

 یدل وا ییضاق هطاع هاش لوب تا هدنل والا عبر ۷۱۰۰۲ تولوا سردم ا

 هدنل والاعیر 1 یدل وا یرکسهنضاق یلوطاا هدنل و الاعیر ۰-۱۰ لزعلادعب

 ینوک یحیدرد لزع هدنلوالا یذاجج ه۷ یدلدبا بصن "ات هدنناضمرو لزع

 یجکیانواوبصن اعبار هدنسء بحرو لزع ینوک یعتنوا هلا بصن اش ۱
 هدنوک جاقر و وقع هرکص هتفه ر یدلردنوک هد زا هدلا و و لزع نوک

 نواه نبام هدر ۸ یدلدا وقع و یدتیک هیلوسلک ۱

 ۰ يالا توف

  Aیدل وا توف هدول ۰

 "ناضهو ۱۰5۰ بولوا لوا روخاریم ضیفتلاب  (اقانیسح ) ۱
 / اما لمعاعا ( ندندال وا زدن وفدم هدنس ورک حوت هدرادکسا ردٌشل وا توو و

 : ۱ . ید وا ی کا یاب سضح زد ر مکی ) سذ+ ,لتاا ناس ۳

 ای اب یا ا ۹

a TS 2 E SE EE 



 ۳ ترا دت جی كح ۱یدنا وا اهاک یقحت 2

 4 جلد وس یثعن یدلدباقنحهدل ویدلردن وک هج هلال نع “ةنغب هدنلئاواېجر 4

 ا مدال یدا نایبلا عیدب ۰ لیکم یسهظفاح " هوق ؛ صاش* le یدلدنا نقد

 .سردم ( یدنفا دجا ) یمودخحم یدند یدهحم ادهش هکیداب ععاح ناسیلکرب

 از ۰ ردیدنقا دمع یرکید یداخاصو فیقع ردشلوا توف هد ۱۰۳۹ نکیا

 ۱ ۱ ( لوبرام ) (اشابنیسح ) . ا
 اوم هدعب یسادفتک رایجوپق هد ۱۰۱۰ ضیقتاب ندنوباه نوردنا
 .یسیکب رلکب یلیا مور هد ۱۰۱5 بولوا یمافا یرهکی هد ۱۰۱۵ یدلوا

 ندارزو هد +۱۰۳٩ یدلوا یسلاو 4نسو هد ۵ هلن الو رود یدلوا ۳ 2

 هداروا بولوا رومأم هبهفوص نوا قوس رکسع هد ۱۰۸۷ یدلوا
 ۱ یا ردم ء لقاع ردشلنا لاحترا

 ( ۱انیسح ) ار
 . یسیلاویدو هد 6 یدل وا یراب رهشرادحس ی ندنوبامخ نوردنآ 13

 ٤ 0 هد ۱۰۵۰ بولوا یسیلاو ینومطسف هدعبو هتسوب "ابقاعتمو یدلوا وزوو

 و لپ توف هدمپ یدلرا روهأم هفوس رکسع هزک د قا هلا لف

 ۰ یدیا راو یسرادا . .

Eس ( اشا نیسح )  
 ۴نهغاوا لواروخا مم و ات و ضشللاب رد وامه نور )دنا هدوب ی

 هد ۰ ۶۰ هدعبو یسلاو صم هد ۰۵ وایرد نادوبف هنرازو هد ۰ ا

 یبا و یلوطانا هد ۱۰٤۷ یدلوا روصح هدارواو یدلوا یسیلاو شبح " 1
 8 ۰ یدیا ردمردشللا لاحترا هدعب یدلوا ۱

 ۱۰۵4 هدلوناتما بواوا یرچکی ردیلدهتک .(یلچنآریسح )



 بس ۱ ا

 e ردردا رب اشا رک یر ( یورضرا ) (اشانیسح )

 کو اشا دج هژایا باوا ندرلیکب رلکد یدم سم ر دلا یال وا ی ده بی دم تاقا

 ۰ یداوا توف هدمورض را هدراهنسوب یدیشل وا داماد

 هد ۱۰۳ یالواندنرایکبراکب هدو (  یلغواورسخ ) ( اشابنیسح )

 ۱ ۰ یدشا تافو هدنسهب راح اشاب دمع هژابآ

  J5وص < شردم ردیع>هداز دا اال ردا ) قاد فیه 

 هدنل والایذاج ۱۰۵۰ بول وایسالنم دارغلب ًاانهرکص یدل وا یسالنم دارفلب

 ۰ ىدا خاص « مقسسم یدلزا توف هدنسهبرف شا نسح هدنند وع

 یولوم ندقلیح اغوط ردیلهچف وقر . ( یحنافوط ) ( هددنسح )

 . بیرق هنس زوتوا یدلوا یضش ی هلاک ولوم وبق یکی هد ۱۰۱۱ یدلوا
 < لتعم ید وا توف رس هدمةلا ید ۱۰۶ ۰ یدنوف وا یوم بول وا میش

 ید هدنافو هد ۶ ( هدد جوبصدچا ) هنر یدنآ رور ارقف « ی”

 نم یدلوا توف هدندوع.ند> هد ۱۰۷۸ تولوا ) هدددجا حالا ( ىلە

 7 ( هددبیسذفس ود )هدنباف و ۱۹۰ ( هددیراقدجا )هنر یدبادبام

 ه دن اف و هد ۱۱:۸ ) هدد رع (.ن اوك وثم هركص ) هدد قرامدجا ( هدنناف و ۷ 3

 ) هدد وا )هدناف وهد ۱۵ ( هدد دم )هد اف وهد۱ ۱9۷ هدد ص یس وم (

 3۱ ۷ (هددقابلا دبع )هدنن اف ومدا ۳۹۹ (هددقطن ییعدیس)هدننافوو هد ۵

 هدنناف ههد ۷ ) هدد مح رلادبع ) هدنناف و o3 go ) هدد ین ) هدناف و

 نیا ندا لاج E هد (هددنیدلا حالصناذع) 9
 ) هداژیجا ( ) یدنفا ین ادهنیبسج (

 هس ور ه دنن ارش ۰۳ س ردم هدنل والا یذاچ °۸ ردیم ود یدنفادح

 لوساتسا هدنلا وشهنسوا ید والزع هدنا والایذاج ۱۰۱ تولوا ییسیضاق

 و اتسا یصاق "ایاهدنرخ الایذاج۱ ۰۱۷ یدلدالزعهد۱۰۱۰بول وا یسیضاق

  لزع هدناعش ۱۰۲۱ یدلوا یزکسعیضاق یل وطان هدنرخالایذاج ۱۰۲۰ ۱

 نا دع هدنلوالا میز ۱۰۲۶ یهیضاق لوتاتسا ۳۳ هدنناضهر ۱۰ ۳ هلا

 را ات هدنل والا یداج ۱۰۲۵ یدلوا یسضاق هطلع یتوک یک رکی 1 3
 ا رل ق ٠١۴۳۲ یدنلوأ لزع هدنس دعا ین ۷ بول وا یلوطانا ِ

  یلیا مور انا هدنلاوش ۱۰۳۰ یدلدا لزع هدنسهعا یذ بولوا لبا مور



 ۳ ا هناضوا و ومر و هدشاطکشب اب ۳۸ ید

 یدلاقلاخ تدمربهلکرتیتسار وا یضتشءمرکص ندنسهلاز زاقجناردشلو
 هیدابهش كعيص# رب یک شات رع شاق هرف تح ید رار 7 7

 2 SE یدل وا یلاصف ۰ ثعاب ندنرادص یسریوآ

 اوت هم ) ( اشابنیمح)
 یسیعثا هصاخ هناح ندنفاشاب یا كناشاب دمع یروطاس زفدویرا 0 1

 من هداسعبلا راد بولوا 2 شاپ ضیا یدلوا و 2 :

 E7 ا هنسوآ برا هداعسرد از 1 یدلدبا لزع دا ى ۱۰ ۳۱

 ۱ و عید ۱۰۳۲ یدلدیا یوم شرک ك یدل وا مظعا ردنضهدندرد <

 و ۰ یدتا تافو هد ۲۰۳۳ یدلوا مظعا ردص ابا

 اش 0 ( كنلغید ۱ ) اشا نیسح ( ِ

 ا ندزاکب راکب هرکضو نداما رد زنا اش شوایس مظعا ردص

 یراق نایهروت هد دآیدلوا یمیکیرلکب بلح هد ۱۰۱۹ یلوطانا هد ۰ ۳

 ۱ "کلم قوس هب یلوطاناو یدلربو ترازو هلکعا لاق یتسیقس یلغوا

 ۱ و رومأم هنرزوا هد ۱۰۳۲ هدنایصع اشادم هزایا ین

 پا ج بوابصا ندنفرط هزایآ نکیآ ی رجح هنالفاغ هدم

 3 i ۱٠ ۲( ۰ رداشا یطصم یعودح ىدا ددحو روهتم

 : بول EERE ردیلهنردا  (ییاولح ) ( یتیبح نیسح ریما )
 بس ۱ ٠ ردرهام صاش یدل وا توف هد ۰ 9 2 1

 ۱ ۱ * هدنعماح نال E7 نبنس ی E کد ین 2

 ۳ ۰" یدلوایقوتءو لوزعم ۳ دن :یگیا رب دا ا

 ییکرک ها بولو ندارم (شچوع) (اهیبح) ۰
RR۰ یدل وا توف هد  



 ۱ مس ویو س

 هرکص یدلبا انب ینیدهحم ینال یقانج ( اغا نیسح رظان ) یدلپا اش
 یی ربمیمان ورک همروص و یدنا دیدح ( اتا مها ربا ) هداز یلتاقوت نادوبت

 ۰. یدبوق اغادح یراد هد زح اش دمع هداز ناطاس

 هع رک اشا سابا ویودخاشابےتسر هطزوک ( یدنفا ییسح نیسح )
 یدلوا دعاقتم هلیسهاب هرونم ندم هدنرخالا عید ۹۹٩ و سردم ردیسهداز

 ۰ یدا یاشو ملام یدشا تافو هد ۱۰۲۳ یدلیا تماقا هدرصمو

 ۰ ردراو یرازغل و یرلامم نیکنر
 ززاتسالا لحال نکیانأب وهدب واقش یدا و ) زاب هک و ( ) اشا نیسح (

 ۰ ۱۰۲ یدلرب و ثالنکی رلکب هلیغاضس بحاص راصح هرق هد ۷

 ۱ ۰ ردشلوا توف قرهلوا حورح هدنسهراح
 هد ۱۰۲۰ یدبا یسیجهبساحم یلوطانا ندلاحر ) یدنفا نیسح (

 ° ردشلوا توف هد ۰۷۲۵ ( ضابف نب نیسح 1 بص رها ید) وا توف

 هد ۱۰۲۶ سردم ردنیل هصکب راد راو . ( یدنفا نیسح |
 ۰ یدبا ملحیدل وا توفهدا ۰ ۲٥ یدل وا دعاقتم هلیس هبا بلح

 یسادشک لوف بویلورلبا هدقاحوا ردداماد انالصم ( افا نیسح ۱
 - یدلیالاح را هدعب ولاصفنا هدندمزا بولوا یمافایرصگبهد ۱۰۲ یدلوا

 هلکلیه اپس ندنواسه نوردا ردیلهنسو ۰ (یدنفا نیسح )

 0 نطوت مدت ود رکو یدل وا ظعا و هلة رط دحا ند هداز یشاب باب قرهقبح

 ۰ یدلوا توف هد ۱۰۳۲۰ یدتا

 لیچ یزاغ یدلوا بیو هلو مش ( روک) ( اپ نم )
 هد ۱۰۲۲ و هنطا یدلوا ندا را ضشفتلا رد هلوت سکرچح كنا شاب

 هنسوا بولوا ریساو یدتا برح هلرلیلنارا بولوا یسیکب راکب لصو»
 + رداشاب دجا یشادت رفیداروسح و رداهب یدلدا دیهش

 E ( اشاب نیسح )
 ٠ كناشاحوصن بولوا یفاب یمناتسب شبشب نکلا ردیلیرخوا
 1 یدلوا رزو هرکص بولوا یماغا یرههکی هد ۱۰۲۰ یدیشلوا روما
 هنسوا بودیک هنرفس ناتسهل یدلوا مظعا ردص هد۱۰۳۰ نکیا نیشن هبق

 يع ) ردشلوا توق هد ۱۳۰۱ یدلدیا بصنن ریزوهبا لزع هدناشهو



 . یدیا رپ رب خاص

 . . ندنسارها نامز وردیلسکیلاپ ( اشا نیسح ) یدتا تافو بولوا یشتفم 7

 e یدل وا قوتم هدعب و منم

 9 هد ۵۰ و هنطا هدعت یساغا یرهکی هد ۱۰۱ یدلوا یراب رهش رادكس 8 8

 | ( هداز دالوپناج ) ( اشاب نیسح )
 هد ۹٩۲ یدلریو قلقاجوا یغاتس سیلک ردیمودخ كب دالوپناج روهشم
 هداروا هد ۱۰۰۰ بولوا یسیکب رلکب ماش سلبارط هدعب یسیلاو لصوم

 ٩ ر ج دق لوا مدي یدل برج هکب ربع یارادتسا ر ۱۱
 یدیایمم یدلواتوف بولوا یسیکبرکب بلح .

 NENE شبح بولواندارما ( اشا نیسح )

  شیفتلاب ردن وردنا ردیشادنرف اشاپ نسح یجقنرط (  اشا نیسح )

 ۾ ردشلبا لتقینوب بوصاب قش دیشج یدلو یدلوا یسیکبراکب بلح
 ۳ بولوا ندنماماونایعا ماشسلبارط (  یلغوافیس ) (ك نیسح )

 5# .- یدل واتوفهرکص بول و هدنمدخ هلجخ هدنناباشهدا رم م رک ارادرسهد ۱۰۱۰

 . ساویس بولوا ندارما ردیلعوا شواچ ناتمو ( اشابنیسح )

 2 ون بوشیراچ هلا یلعوا ردنلف هعفد یکیا هد ۱۰۱۷ یدل وا سنت کی

 1 ۰ رداشا دمع مودم یدلوا توف ابوکنم یدلوا

 . یتییدجمم یک روک هد ۱۰۲۲ ردبشاب یروک ( اغا نیسح )

 ۱ ۰ یدیوف مناخ همطاف ینیربثم یدلیا
 اک يبرم ردیاب یدجمه یموپف بع (افا نیسح جالا )

 i . یدلبا Ea یدنفا ا یاما 7



 ۱و بس 3
 تولوا من یشابش واج هد ۹۹۹ ا ) هجوق ) ( شواج نین (

 ۱ ۰ یدل وا توفاه دننه ىد هوا

 یظفاس = ہرا هدول رادرتفد ۰ ی هعطاقم ) نوک 6 ىلج نیسح ) ۲

 ۰ ردشایا لاح زا هدعب و لافتا هد 4 یدلوا

 سر هد۱۰۰۱ و لوا رک دن بوش ندیلام باب  (یدنفا نیسح |

 ۰ یدا یحاص هدیج لاصخ یدلوا توف هدنبجر هنسوا یدلوا باتکلا

 هرکض ردشل وا یناک اشا دوخلاز بولوا ندهت رفتم . ( اعاناسح )

 بصن یراد رفد مورضرا هدنرخالا عیر ۱۰۰۰ یتبما لزل هدا رادرس

 ییارسهطلع ) اغانیسح )یددا وا ت وفه دعب بول وا یسافارابهایس زوم ۰۳یدلدا

 ۰ ردیسناب یعماجافاهدنلغوا كب یدلواتوف هد ۱۰۰۳ بول وا یساغا

 ( رودو ) (اشاپ نیسح )
 |ّواربم هدعب یدقبچ هلقلیشاب ریکنشاج هبزتلاب هدنوابه نوزدنا ردیلکمره

 هد ۹۸۱ دادش هد ٩۷٩ تولوا یسکب راک نيدو هد-هل ناو درک یدل وا

 یدلدا لزع هد ۲ هلا هراذا بیرق ه هنس قحم ر یدل وا یسیکی راک: رصم

 ۰ هلتایالو رود بواوا یسیکب راکب یلوطانا هدنرخالا عیر ۹۸۳ و بلح هدهب

 ظ ؛لئام دلدع ىدا وا توق هرکص ندنحرات e یدل وا یسیکب راکت ماش

 ۰ یداب عماح هددججا رب یدنا عفار یتعد وب نٿ نددعت و

 ( مجم ,یللت ) (اشاپنیسح )
 هب لاب یدلوا ندننابوسنم اشاپ شوایس بوروک تسرت هدنونامه یارس "
 مور صالخللا دعب یداوا ریسا هنارنا هد ٩٩۲ بول وا یکی رلکت نوژب رط

 هدنرخالا میر ۱۰۰۱ یظفاحم یلوبکت هد ۱۰۰۰ بول وا یسیکب رلکب یا

 ایم وا هد ۳ ید وا یسلا و هنس وب هد ۰ ۰۲ یهگن راک مورضراأ

 0 هدب رج ۱۰۰ بول وا تبشل» هنر تصخ رالبیال وطندنس هع زانمد ودح هللا

 . یدیآ انشا دم وح مع ٤ یدل وا توف بو زلیاص هءاطب رب

 ۱۰ ۰ یدل وا ییمالنم سدق سرد ردبل هفک ) یدنفا نم 1۳

 ةو تشهو هضانر و هيلا مولع یدل وا توق هدس دو 1 دنا

 ید یدنوا ) یروهظ نیو ۱ ندنیس رد ید ضاش و فثاو هاج و ق

۷ 
1 Eو تق هد رخالا کا ۳  



 و لوا E هب ادم د هسعرتاز هب ۳ ۱

sn CATO ge se۳۳  
 لو یکهفزوپ ردندنراجرخم نویامه یارسو اا ها در ۳ 1
 ۰ ۱ زهش هب ینا یاس ناطلم هد ٩۶۷ یدل وا یسیکی رکندو هد ۹9۸ ی

 5 یا یلوطاناهد :٩۷ هدننوباه سولج یدلوآ رزوو الال
 زو !دعبیدلوا .یسیکی رلکب یلیا مور ندارواو :یظفاح سرق هلسلابا هلو 7

 ایر یرغوط هناس ۰ یدلوا نیشذ هرف رزو زا رک ۹م

 3 e رداشاب دچسا یم ودخ یدیا عماط و سدسخ ردن وفدم هدوش یرت 1 ی

 یروک هد هم تردآ قارا رب هدننابراسحم ناریا ( كب نیسح ) 9

 ی . ۰: ردشلوا توف هدعب یدلوا یظداحم و
 هک هد هو ی , ندهبمک نا نکلا ( یکم یدنفا نیسح ) :

 8 كا هدارجا اا كناطلس هامرهم یدل وا یسردم های هددعرگم 3

 و 4 یدلیا ارجا ةرهش یی وص هدنس هدمقاید ٨۸ 1 یداوت یر |
 ۰ .هندم هد ۹۸۲ یدلدبا .عالبا هزو هلع فصار هنس هفظ و یلباقم 3 ۱ 1

E 8 2 ۱4: یدلدیا هداعا هنس هس ر دم هل نههد ٩۸۳ بوا وا یمیضاق  is 

 ۱ دالع لعاردشلبا حد هدنحراتهبلاراشم ردنوذدم هدلګر هلا یک بلیق ۱

 0 رجوی ۱۷: یادی روید واب انا
 Re قون« EE گم یدلوا ی

 ۰ دلا نفد هاروا دانو 9 1 ۱
1 

3 
 زدم وه قضا نت یتحندرودص
 ) 

  ۱ EAهرف ۳ یدنفانیسح

 ) بولوا سردم ردلمتشا . ( یدنفا یردص نیسح ۹٩۳

 ,لیذ قیاقش قیلأت رد عاش ردشلوا ٠ نئایر ضب « ۱



 بس A هتبب

 ی
 هد ٩۳۰ ودنوف هد ۷۲ دف ید كنا یاشاب مهار ا هداز ناسا

 ندنحرات ۹:۰ تولوا یسلاو رکب راد هدعب یدلوا یسیکب رلکب .بلح

 ۰ یدنا ردم « لقاع ردشلوا توف هرکص

 بولوا سردم ردیمودح ىلع دیس (یورریما ) ( یلچ نیسح )
 دوعسوهنحرش ضئارف یدا ر هام هداغره یدلوا توف هدهردا هد ۰

 ) یلچ دجا ( یردارب یدزاب راهش اح هع ولتو هنحرمش بادا كنسمور

 ۰ ردشملوا توف هد ٩۷۰ ردسردهرب یورنم
 ناطلس سهع ردد رک اش یدهشع ىلع ربم ) ینوخ ریه ناس (

 یدزاب همانهش هنرلترمضح هنلاراشم بولکه لواتسا هدلوا ناخ نایلس
 ..یدلبا تافو كرا سشن هداروم قیلعئطخ

 ییربم ردشعا اش یتیدصسم للءرف بولوا ی هلک ۰ ( انا نیس )
 ۰ یدلبا عضو اغا نسح یسحهعطاقم نوتوت

 ( اشاپنیسح ) ۱
 هدمب یسیکب راکب بلح هد ۹6۷ بولوا لوا روخرریم ضیفتلاب ردینوردنا
 هدهسیدلک بلاغ بودا برح هللا یش نونلاذو یدلوا یسیکپ رلکب ساویس

 ند هعرج وو شهشیواص هماویساحورح بوبارضوا هنوغصاب هلتلفع "
  ردشلوا ترف هک رخالا یا ۱94 1

 یدلواتوف بیرفهنلاس ٩۰ ۰یدنایک,یغاصسیلبایلراق_ ( كهاشنیسح ) 13
 توف هد 7 یدا ندناصف بو وا یلرکن راد ) دک نس نیس ( ِ

 ۰ یدلبا فیلأت یسیفنلا لاوحاف ساردشلوا "

 هلکلیا هل هنسارحا م ۶ هد ۱ بو وا یکب هب داع ) كینیسح ) 1

 هبرح اباد هلا ولت ا كي یلاشب یدلروب فطلت بوتلوا ناسحا قاس
 نامرفهید ( بات راما ( هنسودنک هلال وا یکی كنه زج یدنا رول وا ضاح 3

 یدلا لا 2 1 هدنایص ترضح دهع وا یدیا رول زا ر واه "

Eا تعاطا ام سهع 0  سصح ا ناطلس هدول  



 ۰ یدلبا یلاحراهد ۹1۰ ۰ ردشعا حرش یناودهنع یر یدنرلا ۱

 وا فیر ادایقناهرعا نالیرب و هه وا یاقع تام همیعض رصم هد ۳

 1 (كب نیسح )
 ف هینات ناخ دارم ناطلس یساروا یس داس ۱ یدلوا یکی
 ۰ یدلوا مدعنم هدوب هلفلروب

 ۱ ا اتوا كن رتضح ناخ دمع حلا وا. ( اا یسح )

 ۰:یدلدبا نفد هنیدعم یئابریاچ یکیدلیا انب ہدنافو بولوا
 صع ردشلوا یکب یرخوا بولوا ند هولا یارما (كب نیسح )

 ناخ د زباب نا طلس بم ب ولوا ینانا هداعسلا باب ( این ۱
 لوح هضرش عماح ندایلک ینعماح هیفوصایا كچوک یدلیا تافو هدینات
 ۰ ردنوفدم هدنسه رز هداروا یداب بتخم هدر یدلیا

  ددرهد لضاف ناوم ینشاکریسفت . ( شا دعاو) (یلع نب نیسح )
 1 ۱ ۰ یدلوا توف هد ٨

 راد رفد شاب هد ٩۰۷ ردیمودخم یناکی دمع التم (  یلچ نیسح )

 3 ۱ یدلواتوف هدعبیدلیا لاصفناهد ٩۰۸ تولوا
 ۳ ترضح ردد هادا یالضف . ( ربع رهضاق ) ( یدسم نیسح )

 ی او نکدو تارک هدزوزوقط كرلیل ریکترو رددرک (كنیسح )
 ینو هلا هب رکسع * هو رب یروغْثال» ندرصم هدهرص یرافدلشاب هب الت سا

 زاغوب وب رلولزکتروب یدلبا ان ییسهعلق هدج هد ٩۱۷ هدو یدیشم ردنوک

 فا ± مامو یدلبا زنا تب ودنابلط هربخذ ند ماع یکب نع رزکسک

 بن یدلک ههدج هن بودا طبض یم هد ٩۲۲ هلا هب راح بوشل رب

 لت بوروج هلا n e » ۳م هر



 یا یو ی

 اش هدنساشنا یعماح هشنرصن بولوا ندنسهبنک هضاخ هن زخ سو

 . دادغب هدعبو یناک رلیصوط یناکجاوخ راب هد۱۲۶۱ یدل وا ندنرارومآم

 رم یرظانفاق وا هدننیمرکب كنا عش ۱۲۵۰ یدلوا یفادخت وف 1

 "یمض هدنن وا كنمرح ٤٩و یرظان هصاخ ةنزخترازو بتراب هدنزکس یمرکپ

 یسیلا و كينالس هدنبجر هنسوا ها لنعسولخادعب هد ۰۵ یدلوایرظانفاتوا
 بول ویشر الاو سلجهدنرخالاعیر ۵" یدلدبا لو هدنسهحعایذ بولوا .

 هام یدلوا یشتقم یلوطانا هدنطتساوا ۵۸ یدنلوا لّزم هدنشب كئمرح " ٩۷

 فاقوا ًاثلا هدنج وا یمرکب كنبجر ٩۰ بول وا اضعا هنالاو سالح هدنروره "
 اناتهدنیجر ٩:ینلدا لوعا!هدد تولوا ینیااو هد هدنلاوش هو یرظاا

 ۷2 هیلام هدنسهعایذ ۷۳ فاقوا ابار هدنسعایذ ۷۰ هصاخ هنزخ
 نم دلا ید ۷۹ یرقان هلان نیا دیر ۷۵ یا ارا

 ۷۸ یدلوا یرظا هصاخ هنزخ اشلات هدنلاوش ۲۷۷ نومأم هبلام سلا ر
 هدنسهخا یذ ۱۲۸۲ یدلر و یشاعم تلو زعم هد ۸۲ یدءلوا لع هدنمرګ 1

 یرکب كنها یذ هدنرورم نوک چاقو هلغلوا جاما بولوا مرا مش 1

 یدا نیکنز تاب« یه« مرک ردم * بساح « یدلوا توف هدنر |
 ربثک یدال وایدشل وا یسحامد | أ رقف هح رله ر فس هداشک هارقف یسوش ا 1

 قوشو فر ندروکذ رلبدلوا توف هدکصک یسیرتک | قحا بولوا
 . لارا هد ۱۲۹ ( كب قح لیعاشما ) یمودخح هوم راردنابح رب رلکپ |

 ۰ یدنل وا نفد هتناب بودا

 لپ لاج | یا لوت هد ۴١د ههیبلم شکم
 یفیطس ودزا هلبقلاول ریم هدمب وصلنا یالابزیماو یتایکی تک زا )|
 هد ۱۳۰۳ وهدنتنابط سم یس ود را هصاخ فد وغلا د و شل و لولو بول وا
 كنلوالایذاج ۱۳۱۱ و شقلو هدنسهنا تسایریسهراد هتک قرەلوا قرف

 هباّشان فک ام بیبط هدریبک یار هج هدن وک نرا بودا تافو هدنزکس ی ۱

 ۱ . ردیشلوا قفر رق
 ` دا مناط بول وا ندندافحا نذلا فالف یک هنراپسسا . ( کب نیس )

 1 : ۳ 7 ههملا راشم E جاقر هلا یزهشس د یہ یدباكب هدار وا هدننامز لوا ۳"



 بت 3 ا ۱۸ و

 یدا هم سم نی و

 وم دودیک هرصم ردنلوناتسا (یدنا دمج بیتخ دبسلا )

 1 وق هد ۱ ارا نت یسهناسحولوم قتسزا تناهن یدل وا

 ۱ ES ‹ نعاش«قزام

 ۳ . ۰ ردبحاص جرات بول وا E < ضاش
REL1 رد دید دخدسا (هدازین هلف ید 2 و  

FO AE A E PP FEE ER A (2۳ قابلا دبع هداز ا  
 ۴ 00 2002 وقد ۱۱۸۲ ءدنار وطیدلوا یضاق ب وقح ندنم مواد 7
 7 منی hE 7 « رخ 7 یووروچ ) تب تیس> 1 و

 1 r SÊ ا E ةا دور

 ظفاح یثاب رابمو یراد هنزخ اش بلاغ ( یدنفا دمحم بیسح)
 یدلوا توف م هدنلا و وش ۱۲۵ یدلوا "ندا وخ ردسودخحم یدنا مست

 ندا رادیدنفان دلا دعس هجا وخ ( هداز ر یمش ( ) یدنفا بیسح (
4 

 7 وا هبهافریدنفا شما یا رد وا ید وا عجشمد ۱۰۱ ه ههاقناخ بلقنم
 اک یدلوا توف هد ۱۲۵۰ یدتا ارجا هدکلرب ینیرنآیعافرو یتولخ
 3 9 ۰ یدا تاذر لاح لها یدک هناذ وب

 E ۱۲6۲ ردیلدمزا ,  (هداز سابلا ) ( یدنفا بیسح )

 ۰ یدل وا توف هدعب یدیشلوا یسهبان

 ۸ وشە مشردم . (هدازیسیقف ریمزا ) ( یدنفا نطصم بیسح )
 لس .یدل وا توف .هدنلوالا عیر ۱۲۱۲ یدلوا یال برغ سلبارط
 ِ رام ور اشا دعسا هلا اشان صاخت نیما رنوفدم + 9

 ذا نب دمع نانلوا نفد مدل هناخمولوم بودا تافو هد ۰



1 ۷ 

 یدلو دعاقخ تم یدیشاوایربدم هام ضیفتاب بولوا ندنم هتک
 تشم هدنرل هنأخ بورق هب هنس زوت وا بول و| فاه ند هر دنیشقن هیلع تهرط

 هددهاکرد هیعلس یدلیا تافو لوک یحزوقط كنلاوش ۱۳۰۷ و یدلیا

 دشاریمودلوب یداقوطنومقتمودقنعهوح رکو یک شع هشغ نس ردن وفدم

 ندنرادعاقتم هیلام هنیدیشلوا توف هدنرخاوا۱۳۰۵ ًازوام ینشاب قرف كم ۱

 ید ( یدنفا نیسح یتسح ( رکید نک اس هدرادکسا ندنحاشم یدنیشقنو

 هلو هن رددوا ند هیکتیوصن بوداتافو یواهامیکیا ندنشادمات ۱

 ۱۳۰۷ ید ) یدنفا بیم ( ح ندهشک ندا اوزناو نشم هدنسهاخ

 لیدم تشم ندنکلناک روخآ صاخ ندابنغا هک ردشل وا توف دنا وا 1 ۱

 هدنقح یدنفا بیصردشلوا فلحتس ندناذو ( یدنفا تعلط ) ندا تالسم
 یدیاراو یموع نظ نسح یک رلیدنفا ییسح ۱

 اشا مهاربا كلا ردزهک ردارب شک ردیلسودک ( یلج"ییسح )

 هد هسدد رب و راهدیصف هناشاب نوګاتمذتئاریدل وا سوبح ها هع رجهدنن رادص

 یدلدا قالطا لنقلا دعب اشاپیدلو تنوکس یتدحو یدلاق سوبحهنسنوا "

 لتقف هدنم هعقو هبلاراشم هد ٩۰۰ یدلبا باستا هب قطصم هدازه شوز
 . ردرهام ماش یدنلوا

 هناشول تدم لیخ بولوا ندنسارما یحوط  (اشاب یتسح ) 1
 یحی وط هلقلقرف هدعبو یماول ىح ول هصاخ هلتلرول هزکصو اضعا هد: لح
 كنل والا عید ۹ هدلاح یعیدل وا لصاو هشع یس بونل و ا 1

 بول وا یهاشداب برح رواب كب نیس نود ردعلبا لاحرا هدنسمرکب |

 ۱ ۰ ردت لاح را لوا اا

 بهاذمویوتکم هبجراخ بولواروهشم هد یل هج اق (  كیتسح )
 وپق كترافس سراب اصوصخو كراهبنس تارافس قلارارب بوتلو ةدنرالا
 هدن رنوا كنرخالا یذاج ۱۳۰۱۱ هلبا اوزنا رابتخا هدعب بولوا یسا ۰ 1

 ند ظلت ( غ ) فرح (ر) بولواتبعص شوخ ردشایا تافو مدا

 . ردیمودح كناغا ىلع ندن رايج وهف هبلام ) یدنفا نیسح یی ( ۱ 1

 تلخ و هب ردا هدعل و شاوا ربع هددقسع تایساحم هرکص بول وا ندنسهب

 دقشع تایساحصو یعلاضعا تابساع ناود هدهلام تونل وب هدن :راقلراد "
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 ۶ هدنافو یردب رده ودخ كندنفا دجا ندا تو من اد

 یدنفا یطصم یسع مال بودا تافو هد ۱۲۵۶ جد یدج یدیا

 !ویربدمسم هدعب و یبتاک یککیاو یتاک یک رک هطلغ هدوعلادعب یدنیک
 اید ٩٩ لزعلا دعب ویماقم ات قتع هضز هد+۷ یرادنامهم هدنساحلا

 ۱ کر هوا هد ۷۱ یدل وا یماقمناق ودرا هد ۷۰ و وخاز

 ا لاصفنا هدنلوالا عیر ۷۷ یعاقمناق هناخشمک هدنناضمر ۷۲ یدنیک هتواعم
 هد ۱۸۱ وینواعمشتفم یلوطاناهد ۷۹ واضعاهدنلکشن یملجم تاموسر هدمب

 وند وَ نبمز "هلف هلغلاضعایوبسموف قدرحهد ۳ یرومآم اب ایا هسا

 بولوا یس ریرخف نرجاهم یتهج عاف هد ٩۵ لاصفنالادعب یدلوا یسر
 ردشلنا لات اهن سرت كناضمر ٩۲۹۷ یدتا اقعتسا هلیبسح ینلهتسخ

 ۰ عش شعابرح هراس و رهدمورضراوهژراد رک هدوخ ازردنوفدمهددج | هجهرق
 . ۱۲۸۲ (2ش نطل دجا ) یعودخ لوب یدا قوطن ی” رادند قداص

 ۷۹ یدنات مودح یدلیا تافو هدنفلافلخ هیجراخ ؛ییوتکم هدنسهطایذ

 ۱ معایب اف هیجان یکوب بولوا یسهعرک جواهرکص ندزجامو ردریقح
 ۱ یحصیس هلکب دجا الا رم یګوط رهزا یراداماد ردشیللا تافو هد ۵۸

 ۱ 1 ۰ ردیدنفاباهولادبع سردم ندرهداژ

 ۱ ۱ کیم رس باب هد ۱۲۷۳ هللا دلوت هد ۸ ( كب یتسح )

 E بول وا یا دک و ف رودرا هرکص ندم رف ونیضو شل وا یناکهیماظنن ضبا

 ۰ یدلبا لاح را هد ۵ یدلوا یساضعا یروشراد هدناصمر

 لاو ۱۳۰۳ بولوا ندنسردم . ( كجوک ) ( یدنفا یتسح )

 3# - ردنوفدم هدنجراخ روس یدلوا توف
 ۱ ر هم هرکصیدنل ون هدراهرشط بوشش ند هبلام ) كن نسح اح )

 ۱ ۱۳۹ یدلا سهبار یلوافنصیل وا هلغهل و هنس چاقرب قرهل وا یسیج هبساحم

 أ یدلوا توف هدنسمرکب كنلوالا میر ۱۳۰5 یدلوادعاقتم بولیدبا لرع

 ل 1 هنر قبرف بوش ندهناهاش رک اسع (۱شانیسحیسح )

 ۱ تر :مدن رخ الا عبر ۱۳۰۷ یدیشلوااضعا هنرح ناودیلوطاناو شلوا

 ۱ .:ردنوفدم هددجا هحهرف یدلیا

 دم یدنفآ نیسح یمافا جارخ (یدنفا نسح یتسح )



ENN 

  ۱هب هد اح نوا و ییدوبع تدش هوا م# نام یدل وا توف دأسفءهدند وع

 : :دهنامزوا هماقرو ااغ هلدسح یتیراوع كامالكوىتماقتنااط رفو قلعتترفو ؛ ۱

 ردشلدا نفد هدب ون ردشع د رد ٠ .

 روز تولوا یبرفو اول ند هبرکسع نادنپابض (اشاب ییسح) ۰
 نالوادعا بولوا یساول یحن وط ردشاوا توف هد ۱۷۸۹ هدنغلف ر صم

 هد ۵ ید ( اشا ییسح ) ئدلوا توف هد را هنس و ید ( اشا .یتسح )

 هد ۱۷۲۷۸ ندنکلط اتض یراون و شع الوخد هات هذا ۲ هلبا داوت 1

 ۱ e وا توف هرکص ندنحرات ۱۲۸۸ كرمدا قوت ردق هغلآ ول

 ., ( اشا نیسح یتسح )
 توف ور ندير ذه ا شفد مورضرا تولوا نادشس ۱ هزامسف 1

 اشا دم هب هدنلئا وا ردرم ودع یدنفا مع رکلا لا دبع ندن را رحاهم هروم ال وا ۱

 هیای كنس اشاب هدعبو یبناک سا هیطبض هرکص و یتاک باستالاب _دنسهراد
 كاسا و شا وانا رم ریم هلساهنا بولوا یا افهلاح زت هدنکلبلاو هلاحرتو

 ادن رحم ۷ ۵ ردشلدنا تصل فرصتم ه هلاحرت ليس هاب یا ور هدنند وع |

 دا هدنابعش ۷۹ و كالس هدر ۷٩ و دب رک هدنرخالاعیرو هاب ترازو

 لف هلا هّداکتشا بابسا هدنکلششفماشا یصص هدننابعش ۸۰ یداوا یمیلاو

 دیفس رګ رار هدننابمش ۱ ردش وا مکح یلاق هليل وزعم هنس ۸ و شلدا ح

 یریشم دیطیض هدنس هدعقلا ید ۸۰ یسلاو هسور هدنرفص ۸۶ یسللاو ۱

 یدل ه هک اح تح العا هدنشب یهرکب كنسهرغنالا یذاتج ۸۸ یدل ا

 یدلدیا ن هسیرق ربارب هلکب نیما بتاکرس هلترازو عفر هدنشب كننابعشو]

 اقا ترازو هدنز نکس نوا كتمرح ٩۰ تونلوا قالطا هدنرخ الا یذاچ ۱ ۸٩

 بولوا یا و هسور هدنرخالا یذاجج و یمیلا و هب وقهدنلوالا عب رهنس وا یدلد ۱
 را یذاچ 4 توا وا یب اأ و هست ۳ هد ۳ یدنل وا ل هدنلا ون ۱

 دتاتک و رعش وعدم وج یلزوروک ولیو هنر وا رحم ردشل وا توف هدننو |

 ( فیض ین)
 ۱ نا ۱ ود rd ن خا لړ 2 یمن و

 e 4 یداهدان زیتانف رص تګه راشد وردد دح و كب bt N یا



 رم دو 0م

  شلرذتاتدوع هنداعسردهلا لیوحت هزونا هدندمزا یدلدبا قینهنسهقنلپ هرد
 ندشلوا باتنکلا سر هد۲۲۸ هدندوع بولیردنوک هلناش مشت هدادفپ و

 3 تاک بولوا یرظان هاصج هد۲۳۰ یدل وا یجهبساح شاب هدنمرمخ ۹
 .  مض یفلرادهزج هلاتسا هداناوا یدلردنوک هریمزا هکمروتک یتلاوما نلغوا
 لا اقبا هد۳۲ بول وا یچ.هبساحم شاب هنن هدنلاوش ۳۱ "هللزع هدندمزا یندلدنا

 1 كد والاىذاج ۲۳۹ یشابش واحهدن واكنسهدعقلایذ ول واهمانز ور ەدنلا وش ۶6

 1 ابفاسصتمیبما رفد هد۳۷ یحدمازور وب هدنلا ونش هتس وا یعیفوت هدندرد

 هرون هدنل والایذاچ 4۰ یتصا هناسرت هدنسهدعقلایذ ۳٩ یرظان هنا رم

 یرظان تباعطأقه هدنحر ۳ یشابشواح هدنل والاعیر ۱ یرادتفد ین ودزا

 ۱۳۶4 ًارثأتم هلیبسح یناف و ( كکب نیما ) ندنسافلخ یدمآ یج ودحم یدل وا

 ییسرد وفدم هدنراوج هر هد وبا یدل وا توف هدندرد یمرکن كنلوالائذاج

 یکعا ثللوت وک هب بس بولوا یبحاص تناطفو تیارد یدنا بیرف هشعلا

 ( كب یدبع ) یعودحم یدیشلوا یهاتشداب هجوت نسح رهام یدنا نموس
 تاک راسب هابهد ۲۳۸ بول وا ندنسافلخ ترادص "ی ونکمو ندناکجاوخ

 ندناکجاوخ بول وا یحتونکم هدو بولوا ( كب لماک ) هدینودخحمررب یدیا
 ۱ ِ ىدا

 هساوبس بول وا ندنساسفلخ یلف ناوید ردیلوساتسا (یدنفا یتسح)

 كکب شناد ردروهشم صاش یدلوا توف هد۱۲4۰ یدیشعک قرهلوا رومأم
 یراپ تلصو بولوا نوک » هدنقح یدلوا نوم بیس ینسملنا رثأت هننافو

 نیسح ییسح) ردشع د«یمهرودمرعرنفداضق تشکنا هسف و «ىعەروك مرازوک وب

 كن والایذاج ۱۲۹ یدلوا رادهسیک هدلق بوشش ندنلق تافوقوم (یدنفا
 ۱ + یدلوا توق دادا نوا

 (هسوک) . (یدنفا یسح )
 1 هدنس هجا یذ 0+ و ىتەذتاعطاقمەد 4 ۸ و یتمذهروصن بوشش ندهبلام

1 

۱ 
۳ 

۱ 
۷ 

  یرادزتفدهیوف بولاق لوزعم هدنل والایداج ۱۲۵۵ یدلوا یراشتسم هلام

 سلجم هدنسهدمقلایذ ٩۰ ردشلوا یلوا یلوا نکیا رزک هدرمشط و یدبشلوا

  ندنفایض اشاپدیشر ینطصم هدنناضر یدل وا یرظان هبلام الاب بتراب هدنلوالا
۹ 
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 هدئماب رلکب * ىلع دم « نیدلازع ؛ و نع یدلدا ند توب تام سقف

 ۱۰ یدلاق ی ودګ ترد

Eرد (یاشاب نیس نح )  
 پۆلكەناعسردەد ° .وشلیادلوتهد ۸۲۳۱ زدم ودمیدنفادجحم طظفاح هد هیاوق

 هد ۶۷ یدلوهده زاهد £ ردشف وادور لاک و هننالا "ی هد ۳

 نبا لوق. هد 6۲: یاب زو هد 4۸ یاللوا لحاد هدنداشک هرج تشکم

 ۰ کم یا ول اول هد ۷۱ ,ویالا ریمەد £ وماسقم اق د.۰: ییشایکسهد 0٦

 یدل وا رومآم.هنبودزا هاج کک یدنلو هدنرا ه راج موځص :«شرتم

 راد هدعب و یدلوا رومأم هدنرک هرئصو ینادناموف باح ,هلکلش رف هد ۸

 نسهدعقلاید ۱۲۹۳ یدلوا :ینادنام وف تداعسرد:هرکصو نیساضعا ی اوش

 لاصفنالاب هدنطسا وا, ۹4 بول وا .ینادناموف موطاب هلن رازو هدنزوقط "یهرکی

 رّومآم هن رج ناود یلوطانا هرکص یدلوا .رومأم هننهج مورضرا هذیب

 بول وا یماسةمثناقیلا و كن الس .هد ٩ ۲۹ یدیشلوا اعا هتار ۇش رادبول وا

 هب هک غ تو نالوط ندنصووصخ یجازنا راشعا یدنالاصفنا هد ۷

 یکی كنمرحم ۱۳۰۷. یدلاق لوزهم بولیروک .یتعد تثاب هدهسبا یدنلا
 هدهسیدلروک یتمدخ هدرله راس هدنلئاوا یدنلوا نفد هرادکسا هلتوف هدنرب
 ۰ یدک دعا ہما یعلاط یرلءرکص

 هدعب یٍد) ۱ 2ے توکم دایشاپ ىج ضیفتلاب ندلف. .(یدنفانسح )

 هد عب یدلوا یراد.یفد . یب وډزا : ردش.هد ۲ هبت وک هد رل هرم ڈط

 / ۰ ردصاش ردشلئا تافو

 :( كب نیسخ یتسح )
 رد اطا دلوت هد ۸ 4 ندنلص ك هللادبع یم ودح اشا ییسح نیسح

 مرکلادبع یردبناق هلباراریغا هنفیدمهلوا هفیلخرس ةأشنلابند رفد "ییوتکم

 هل دنفا یر هللا دبع نانلوب ننه هدار واو یدننک .هبهمورب هلیدتفا دنګ یداماد

 تالهجا وخ بولوا یرادهسک دارا تدم هنس نوا هدعب یدلبا تیسنا برک

 هدنعط فیلأت ییرانی رلابشاب مهاربا یلهردوقشا و یلع لند هبت هلیسهبر
 ید) وا ییسیح وکم زادّفد هدودرا هد ۱۲۲۲ بود تع هه دووان را

 ی رکاهد۲ ۲۱ تولوا یرادفدلواقشهد ۷ و یجدماهدنل والاعیر ۷۱۳



Eا  

 دو ا ام هد ۱۲۹۱ ۾ هرح بټکم , ( شاپ یربخ نسج )

 هلقلا ول هد ۵ شل وا مادکسا درک ەدە ضاع هناسرت جوزانا

 er هب هنا بس زت هرکص هنس  جاقم بولوا ینادناموف ینامل هدوس هددیرک

 یر هیر یاروش مال را راب ۱۳۰۰ پول وا مر سم هدههاه تامدخ

 ق ۱ صدد اطکخب ب بود ا لاص را :هدنسهغ كنید یسهنس,۱۳۱۰ ردشل وا

 e >یدبا ننفتمو انشا هجارحو نالا ردشلدا نفد هنناتسربف یسهیکت یدنفا

 زا یو یر ران داف اانا یت نادا ںی( ی )
 هدندرد كن رخالا یذاچ ۱۳۱۱, هلغلوا هدنقبرط یولوهو كا افتک | ها
 |۳9 ريشا .تافو هدنسهناختولوم برا

 و O ردیلعرف , ,.( یدنفا نسح جالا )

 تالعلا راد ردق هام جاقربو یثنقم فرات و لوا لعب هج رل هنس هدنراټکم

 توف 2 راد( فراخ هدنجوا نوا كنناببءم ۱ و شلوا یریدم

 أ ٠ EE ريشا ترهش وبدر« هجاوخ ران » نینبسج يلضفو لع ردشلوا

 3 نا رکسع بوشینب ندشکم ردیلداغزوب.. ( اشاپ یربخ نسح )

 هرکصو,شلروک یتمدخ نبح هددلباز ؛هلثبس قرهلوا قیرفو اولو شلوا
 . هد۱۳۰۹ قرهوا یسلاو.مورضرا هد ۱۳۰۷ بولوا یتادناموف كی الس

 ۳: ۰... ۱۰, ردشلبا تافو هدنچوایرکب كنسهطاین ۱۳۱۱ و شا لاصقنا
 ۳ ترضحو ندنگاشم یارشا بلج ( هداز یداص یدتفا ,نسح (

 ۶ اسد قلارارپ ییا, هدنس هیکت قرهلوا ندندالوا یعافر دچادبس

 ندناداس ردشلیا لاجتراهدنسیتلاكنمرحم ۱۳۱۲ وشل ا تدوع هبلح را رکتبولک
 هلی رات رطح یدنفا .دیگیدهلاوبا ند رودص, یرام ودی دا ېحاص لضفو ع
 ۱ ( ۱ ۰ ردرلدنفا قازرادع و ندلاروت

 E قیام رخ
 8 ەراوهدەلئسىدلوا ریشمهلراردار هد ۱۲۹۲ یدلواقدرفواول قرهلوالمکم

 0 ها د ور وا هل ردب هد ۱۲۹۲ ردشلوا یرظان هداهج مصمو ینادناموف یتهح

 ۱ 9 ب ۱۳۰۰ یدلوا یهاشدا" , ترضح مرکا روا هدوعلاب هدعب یدک

 3 چ یدا حیث + روبغ « لفام ردشلوا ټوف هد شاب یدزونوآ هدنزوقط »
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۱۷۲ 
 قرمصتم یلعوا ك هّلنه رگ ۱ ۷۱ ید وا ل و زەم هللا تا یزوشراد

 قلادناموف یک ؤط هط انح هرکتصاو ییملب ز دطلاض 2 رف هدننابعس گاز هل وا و

 هدزادکشا یدبا دف مقتسم یدل وا توف هدنتتیکیا كنناعش ۱۲۹۹ یدل وا

 تلودهرکض یدلوا نداعا ضتفتلان هدرمضم ( اشاپ متارو نهن ) ردنوفدم

 ۱۳۹۹ یدلربو یشاناب یکب رلکب لیا مور ةلکلک هلا لما ییئامدخ كنهیلع
 رفت وفدم هذن راکت یدتنا تافو ةدنشهرغ یسهدعقلا یذ

 ناخدیادبع ناطلس رذندر ( هدازناطاسماخ ) ( اشاپ ظا نسح )

 هاشاپ تر یضیبام هدعب ردشلوا یضبامو رّواو شواج هرات
 یدلوا یناولریم برخ ناک را هلضءفت ندهناهاش رک اسع تولوا داماد

 شعآ ندیک یتسودنک هلا غامد لالتخا هدقدسلوا بلج هدنلاشت ۰۱

 كنودنک ( ك یتسخن ) ندنربماقماق بّیبط ردشللا تافؤ توبلوا حالفا و

 (اشاپ قیفوت ندح ) یدیشلوا توف لا هصلبخ بولوا یزداز كۆت
 ۱۳۰6 نکیا یسر برخ ناکرا هضاخ زدن راطباض برخ ناکرا هدوب

 « ردنوفد» هدنس هعشج قايرا یدلوا توف هدننخر

 ةدنسيتلا تكنمرح ۱۳۰۱ تولوا ماسسزد ( یدنفا یر نسع )

 رانه ٤ یدنفا لنس ( لدنیس ردم ردن وفدم هدنن ویف هرذا ردشل وا توف

 هناتشاپ ردنح بودا تافو هد ۱۳۰۱ یدلوا روهشع هدزادکسا ( هدا ر

 یودع ( یدنفایده ز نسح یشاطکشب ) یئدنفایدج نتن ) ردشلدنا نفد

 . نفد هدهقجاع بودا تافو هد ۱۰۳۲ یدنا نان راس زدم مانعسزد تل زا

 بستنم 4یدنفا یسنا نسح بولوا رپ رز تلزو ( اا نسخت ) زدم وا

 ۰ ردشلدا نفد دنناب هل وف هد ۰ یدنآ ندهند

 ناهل قرهلوا قیرفو اول ضیفتلب هدءرمام ةناسرت ( اشاپ نسح )
 هدندرا هناسرت یدلوا توف هدنزکس كنرفص ۱۰۳6 ردشلوا ینادناموف

 تافو هد ۱۳۰۵ بولوا ندنرلاو هر زددومرا (اشاپ نسخ ) ردنوفدم

 ۰ ردنوفدم هدننادیم قوا یدلبا

 ردق هنس قرف ردیهودخم اغا دمع یباح یلدیرک (  كب یماک نسح )
 ۱۳۰۷ یدیشلوا زباتهو یربدم طروباسپ هذفب بولوا ندنسافلخ یلق ةچرت
 ۰ یدنادرح لدنعندعتسم یدلوا توف هدنح زا كننابغش
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 ۲ وب 7 رد لا لاحترا هد ۱۳۹۲ بولوا یناجرت نیمرح (یدنفانیح )
 ۱ ۰ یدلدیا نفد هدجا

 و بم ما اب قطصم یلج) (كب نيست نسح)

 7 «يدليالاج را هد ۰ یدل وا یسهاپ هکم قلاب ینالنب بوبا ؛سردم

 ۳:9 بولو یدینج كب اض ىلع( دز ) ( كب سج نسح )

 e ( یدنفا يمهف نبح )

 نابطلسهدن رلکل هدازهشو, یدا وا یلیک و سیر ندنل ولع یدنفا يع بولوا
 هم رکیهکم "ةعفدهدنس هححایذ ۱ ۲۷۹٩ یدل والعم هن رات رض ج ناج ز | زعلادبع

 ردشل واب یسهیاپ یلیا مور "اقامتمو یبهاپ یلوطانا هدنیحر ۱۲۸۰ یسهباپ

 هدّیسکیا لرد ۱۲۸۸ يدل وا مالالا جش ينوک یھشب كنمرحع ۵

 ۱۲۹۴یدل وا مالسالا میش 7 هدندرد كن رج الایذاج ۱ یدسالاصفا

 ةن دم هدن من وا نیس دعقلا ید :qo یدلدا لص هدنح وا نوا كنبرخالاعیر

 «لضاف لاو یدلیا تاف و هدار وا هدنطسا وا ۱۳۹۸ بودا تع نع 4 هرونم

 : . ردیدنفا ردیح یلع ندرودص یعودحم یدا جزم تورتیذ

 یجوف ردي وردنا ردیمودحم اشاپ هللادبع یتبسا ردص (اشاپ نسح)

 یمهیا یسیکب رکبو ناربمرم يدلوا,داماد هاشاپ ډم 4 هب هدعبو یاب
 تفوقوح هدعد و یدل وا ق مصتم یس» رفهد ۸۳ و هیلفهد ۷۹و قرصتماغی و

 كين دلا ىح یرظان تاموسر,ريمزا يمودح یدا ردم «نبطف یدلوا توف
 ۰ ردموح ېم اشاب رهظم قیاس نیما رهش یداماد ېدنا

 هارو اول یم بول هل نیما يج وط ( رانا ) ( اشاپنسح )

 رخ ین ایخ شاپ سس سک رح هدب رقص ۱۳۷۹ ید وا یظفاح یزاغو

 ید وا توکتم هدیس ودن؟ هدر دم زا هدهبددل وا قرف يالوط ندنیسمرب و

 19 ۰ یدتا تافو هد ۸ "ادعاقتم

 1 1 هد هناحم وط رده وډ یقطصمیجاج یحاغرو ) يدنفانسححاطا (

 5 وی حافر یدلوا ا ساحم ۶ هلاڪ وط هدعل و قدرف و اول ضبشلاب

 SEE کا تن

eae .بم  
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 ی ۳ ۳ کد

 نت

 بجا را وه

 ندنناکرایلوطانآ هدنلکشترا ودرا بول واقدرف دیجو هکت هرکصو ندیاهد ۵

 یسلاو هنلوف هدناصهر ۰۳و فر هنطا هلن رازو هدنمرم ۱۲۰۲ یدلوا

 رب ییاغآ لو ندنرارادم اضق نکرولک هدلوم دارا لزع هدن سد آید ۵٩و
 دما لط داد مر ین راز و لیس ها ب رض ین الوطن دنر وصف

 لیوح یساتفنم هلکهرتدا برص هاا هلکعد (اْما نسح) یر :ندنادناخ

 ید وا ینا ناار یوم یت ي اشالاب یرازو» هد  یدیتشلدا

 ۰ یدبآ عیجش دن درس < وم رذشلنا لاګرا هداروا هد ۱

 رد داوا اولریف اب وا ندنناطباض هناسرت (یکایرت) (اشاب نسح) "

 ۱ ۰ یدلوا توف ءدنل والایذاجب ۱۳۷۲

 هدنسهدعقلا ید ۸ س رام ردنلز و ریس .(یدنفا یدهز نسح)

 فرو که کم هده رح ۷۵ و ۳ هنردا هد الاعیر ۲۷۳ یسالنم رم زا

 .Ir سرد ردیلراصعت هرف ( ئدتفا نسح جالا ) رکید یدل وا یتهات
 :ردراشلوا توف بفاعنم قیر ر یدلوا یسالنم سدق هدن رخالاعی ر

 «ندنسهلرلس د لابعا بوا وا ندنرجاهم (یدنفا م ظان نسخ )

 لضاف e د e هن ردا بودا تاف و هد ۳ تولوا ی سردم.
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 ید (اشاب نسح)رب رددنراوآ یوا یودرا هصاح (اشاب نسح)

 رابدلیاتافوهدعب رلیدل وادعاقهد ۱۲۸۲ یمیکیارهیدناندنرلا ول ود 1۳
 هردشلیآتاف و هدنل والایداج هنسو ید (كنسح) ییالاریم عیانص 4 سن

 یردب ردیم ودم اه ؛ یلئا ییطصم یسیلاو دیرک tb) ییسخ "نسب

 هدنمرم۷۶ ی دا رغلت هد رح )!یذاچ ۱۳/۳ وا نازیه ربها ةا

 هدعب ون وسفر VK واقم هدنل والا 0 ۷۰ و هدف ۳1 دو فرصتم هبلق ۷

 كم رفص a 9 و یدلدا لع هدام تش ۷۹ ارادت ڭكاحو و ۱

 ۱ ۰ رد وفدم هدنشاکرد یزفساک ردشلا تاو هدنح وأ

 هبساحم هناح وط هدنسهعایذ ۲۹۲ و وله «بناک (یدنفا قیفوت نسح) "

 كنمرح ۱۷۹۲ یذلوا دغاقتهللرع ندنمدخ و هدنلاس ۱۲۷۸ یدلوایسپج
 هدنلاصفنا هدفتسیا ولور ردنوفدم هدهبایلس یذلیا تافو هدنژوقط نا
 رد راداماد اشا صام یجاح ندنراهرف یحوط هلکب یضیف یدشا وج



 س ۱۷ و تس

 یو ر اغا یطصمیچ امن ا (هدازع ربم) (۵.نسح)

 دردی تافو هد۱۲۵۷ یدلوا (لصح هارد هدعب ی رظات هلاف 9

 ساح هرکص"بولوا اولریم هد۲ ۰٩ طلب اض دنا هان وت (اشاپ نخ

 اد ۰ و یدل وا توف هرکصض ندنلاشس ۰ ٰیڈلاوا شاتر هدنداشک هن رحم

 . ۱۲۱۲ بول وا ندنو ریع هلام + ( یدنفا نسخ شاورد جاتا ) "

 . هدننشب نوا كئنجر ۱۲۹۶ لزملادمب یدلوا یسیجهبساحم یکم هدنابعش

 : 4 ر ۰ وینوفدع هد دیس یدل زا توق

 ۳ ۱۳۰۶: یدیشازا نامی ھلو( نمایان شرع -(اشا نسع)

 ۳ ۰ یدلدبا نفد «دهنفوصابا چ وک "یدلوا توف هدنسهرغ كنبخجر

 هنوز طر هنرکضهلنوهد ۲۷6 ۷ ضیفالاباهدهناسررن ردزل هقشج (اشان نسو )

 بغض سابا زط: هدانمرح ۲۰۲ بول وا قلزف هترګ هد۱۲۰۲ یدلوا هادونفو

 هبهیکلمهللا هولار ود هرکض ینا لوع هد ارخالایذاج48 یدلوا یا و

 یذلوا یظفاحخ دارفلب هدنسهجعا ید ۱۷۹۵ «یدلوا یس هلا ۱ نیو راک او

 ید lb) نسح) رب رادبقله هد (وطاق) ردشلوا توف غیر ۱۳۹۹

 هنو نکی نداًمذق یدنشل وا ناربمرمو یرظاب فوکسا یاب یحوف بول وا

 el: ET ۰ وداشان اض یداماد ردشل وا توف ةدرا

 ۱ تم ناریمریم هرکض و یشاب یحونق هدوم ردیلغاط ابا . (اشاپ نسح)

 هدنرفص ۱۲۰۷ بولوا قرصتم یلیا مور,هدنناضهر 4وافی هدنمرح ۵

  توفهدماش هد۱۲3۷ (كب نسح) ندنرایالاریم هناهاش رک اسم زدشلوا توف

 7 هردرلاشا ذوو خلع یاد ود ةكيدلوا

 ۱ یدیعلوا یشاب رب بولوا ضیفم ندنویامه نوردنا (یدنفا نسج)

 لارا هدعب تولوا یسالنتمسدق هدنرخ الایذاج۱ ۲۹6 یدلوا نیردم هدب

 1 هدبز وهط كن لی ۱۳۹۹ (یدنشا خیسح) ( یظعاو هيف وصايا یدلنا

 8 :«ردنوفدم هدونا ردشل وا توف

 e هد۱ ۲۷۰ ردشل او ىج وبقول وا یک ر کم هتسازک 4( نخ

 1 ۰ یدلدبا نفد هناشاپ زادبح تودا تافو

 (لک) ٠۲ ( اشا قح نسح )
 نیر ەد ۲۵۶ ردشلوا ییرف و اولو یالاربم ضیفتلاب ردیلداقوت



 ine Ld i دیس

 هګروک هک ) ك نسج ) رکید لەر د یغاشاو هداژ ك بفسو يله زاد

 یل وطانا ندننادناج هيهات وک و ( اغا نسح ( یک رک ظانمد و یدا ندنادناخ

 هنب رلتامدخ ن بح هد را هنس و ( اغا نسح ):ندنا تمدخ هدننایاشاب نافع ی رک س رم

 ۰ ردراشل وا توف قرهلوا نننی بول آ یتیرلهئر یفلیشاب یجوبف ینبم
 ۱۳: بول وا ماعسرد و سردم ردمل رهش ,یدیس ( یدنفا نسح ( ۱

 ۰ ردلصاف یدل وات وف هدنشنوا كناضهر

 هد ۱۷۲2۸ تولوا یظعاو عماح یکی < ردیلسب رق ( یدنفا نسح (

 تافو هد ۱۲۵۸ ځد ( یدنفا یلح نسج ) نده دنیشقن عاشمنیدل وا تاوف
 نج“ ) زال ربهش ظعاو هدنعهاخ یه یدلدبا نفد هنناپف نوا بودا

 هدنشب كن رخالاعیر ۱۷۶۹ تواوارهظم هبهناهاش هبطع هد ۶ ) یدنفا

 ۰ یدبا ریپ ر لضاف ثالناسکس یدلدنا نفد هنیرا وجد زنابناطلس-یدلیا تافو

 روهشمهید « یلدعشچیروف» ضیفتلاندهناهاشرک اص . ( كینسح )
 ننه ريم زا, هلشمه كع جروا هدنناضهر ۱۲۶۰ یرهلوا یالا ربم ور یدلوا

 بول وا ( افا نسج ديلا ) ئریدم ویا یعمش هدر یدلوا توف.هدعب یدیشلدا

 جالا ) یراصح هرف یشاب یحاشوخ هده هلنّوف هدن رخ الایذاجج ۰

 د یدنفا نسج جاا ) یرادرتفد درک ردشلدنا نفدهن را وج ( افانسح

 ۱ ۰ ردنوفدم هدیولا ردشل وا  توف هد ۰

 هد. ۷9۲: بول وا یسالنم ږیمزا ۰ سردم ردیلهینوقا , ( یدنفا نسح )
 یدفا یک. هدشاطکشب  یدلوا توف:مدننواكنبجر ۱۲۵4۰ یدلوا دعاقتم
 هد دو رد دبلاوم.یجد ) یدنفا نسج ( هداز ینوملاق یدادنا نفد دتسدکف

 توف هدنرفص ۱۰۵ ) یدنفایطصنس> ( ندنڪ اشم یولخ یدلوا توف

 طاطخ ) یظعاو میلس ناطس.یدلدنا .نفد :هنسدیکت یناده: هدرادکسا بوا وا
 باستیع ندهرود "یلااوم.یدلوا  توفا هدر ۱۲۰۹( یدنفا ,نسح

 ۰ یدایالاکرارهدنراخ رات ۱۲۰ ( یدنفانسح ) یلهزبر یسالنم

 كنسهاد كنب راترضح دو ناطلس (هداز.هاد) (.٠ كم نسح )

 هد ۲۵۰و ینا روخازبمو یثاب ېچ وې ضفتلا ردیلنوامه نوردنآ ردیلغ وا

 ۱۲۵۶ یدلوا دعاقتم هد ه٣ بولوال وا روخازیمهد ۰۲ و یسادک رایج وف
 , رد وفدم هدنس هلکما ناسب ردشلیا تافو هدنشب: نوا كن رخ الایذاچ



 1 هو وات دن ب رکا كن رخبالا عید ۳ یدل وا یاب باسقهن

 كنناضمر ۲۳۶ یدل وااب رد نادو# هدنسنکنا نوا كنلاوش بول وا یمیلا و

 هدفبیذلدبا لزع هنرزوا یسعشقلاق هتساشنا ماکعسا ریملقع همت افتس هدنسشکیا

 o TY یظفاح قع هنا هرگز یلیا راق هدنهرم ۲۳ و زون عا

 3 ۱۳ ا ا ایا و روا هدلاوقوا یییلاو ساو (زومام ال

 مقر یراژو هرکص بولوا یظفاخم هدرا هدنوالا عیر ۲۶۰ و یلبکو
 ۱ هکت هدعب توت وا مادختشا هدنتیمه ودرا هلا اقنا قرازو هد ۲۵۶ یدلدنا

 "قرازو هدنل والا یذاج هنسوا یدل وا ىزا رس نوبامش یودرا هلا
 1  یسهینچر ید وا توف هداروا هدندمزاو یداردنوک هنلتفحبومل وا عفر

 | یدلوا یاب یبویف هدنکلبلاو هسورب ( افا دیعس دم ) یسادشک ردراو

  یهرکبكناضمر ۱۲۳۷ یدنف یصولخ نسح یلامضباق كن ( اشاپ نسحو )
 ۱۲۸۱ (یدنفا یتسح نیسحجاخا ) یمودحكنو هک ردشل وا توف هدنزوقط

 , نیسح جاج ) و راردنوفدم هدرادکسا ردشلوا توف هدنرخالا یناج
 1 .یدنفا دای یرظان هیلخاد قبسا ندالکو ن دعاقتم یم ودخم ( كندتفا

1۳ r ۱ 

  1۳۸بس / ۳

 ۱ هکرد یدنوا و دعا ندناکحا وخ هدندیفح رب كن دنفا نسح رد راترضح

 ۳ ۰ رد واز توف هدنمرح ۸
  ضیفتل اب, ا ردهداز اشاب, لیلخ رای (كب نيج وسلا ۶

 _ نح ) یدلدبا نفد هدجا هجهرقیدلبا تافومد ۱۲۰۲ ردشل وا سانات دنباد
 | یسافا ریکشبب هدنل والا یذاجب۱ ۲۶۲ ضیفتلاب ردینوتردنا ( هداز یلیارس « افا

 ۰ ردشلواتوفو دهاقت هدعب بول وا یماغا دنیلدهدنلاوش و حاتفم هدنناضر

 ite ( هداز نچچ )۰( اشاب نسحس)
 هنسوا فیصتم دز هلقلنا ریمربم هد: ۱۲۳۸ تولوا ندننادناخ یرطم ورمض را

 شاف هلا ترازو هدنرخا كنلوالا یذایج ۳٩ و یظفاحم صراق هدنبجر

  یرومآم هسک ارچ هلیغافاحم همانا هد ۲۲٤٢ و:یسیلا و: نوزب رظ هللطفاحم

  كنورضرا بولوا یسیلاو: ساویس هل یکلرکسع رس قرش هد ۲۵۵ و
 . تاقو ؛یرلوا تب وککفاو-لاوزحا هد ۱۳۹ نسخت یشاماهشش ةنظبض

 : یدیشلرب و قاشا وپه (اغا یدبع ) یمادضتک نکیا هدصراق ردشلا

 تا توست ی دست

۳ 

FEسویا.  



 ۳۷-7 بد

 ۰ ۳ توف هد ۱:۰ تب. وا وا یظفاح

 یقرمصتم بحاص زاصح هر یاب قو دالا

 هدزوقکب بول وا یسلاو یلوطاا هل راز و هدن رخ الا یدایج . ۱۳۲ یا وا

 ینرصتماغبو ىظفاح زاغو هدن رفص ۳۳۷ هرکص تدمر یدل وا نیشن روح

 هدنایعس و ییلاو بلج هدنل والا یذاچ ۳۳۸ و یمیلاو ی وطاا هنس واو

 هدعب بولوا یظفاح یلویکن هد ۱۲6۱ و یسیلاو شدن هدعب یسیلاو هبوف

 یرادهن زخ ردکیدمم نالوا یشاب یجوبف و روشحس یمودخم یدلیا تافو

 ۰ یدلریو قلیشاب یجوسش هب ( اغا هللادبع )
 هبساحم شاب ردمودحم اغا خاص یانشو یلهبلق ( یدنفا نسح )

 ۱۲4۲ بولوا یناک هناوط هرکص یدلوا ندناکجاوخ ب ول وا ندنسافاخ

 ۱ ۲ رطوفدم هدنکب رکو یدلوا توف هدنم رح
 هد ها سوا تولوا یرادرهم یدنفا ےھارا ارگ ) يدا نس

 كن رخالا E TEY هلا رود یه ربعص بصاشم ردوا ندناکحا وخ

 ی هدنعماح ندلارون نیما یدلبا لارا هددرد ۱

 اشا نسا )
 قربطتم ه رصيف هلقلنا زی ريم هرکصو یاب یج وق ضیفتلاب ردیمدآ هرمشط

 رمزا هدعب یدلوا یظفاحم یلوهنا هللزاز و هدنسهرخالایذاچ ۱۲۳۹ یدلوا

 یدلکچ هنکلتفجهد هنرردا هدعبیدل وا یظفاح یمهطا هتاهرکص بول وا یسیلا و

 ۰ "یدلاق ییید یلتیلک یدلبا لارا هداز وا هدننانعش ۲

 هدننامز یدل واب یساده لوف نوه اردرصکی ا نم )۰ ۰
 یدل ردن وک هننیعم یظفاحمزاغوب هلقلناربمریم هدنلاوش ۱ هلغغا واعفر قاح وا

 ۰ ردشم والتف هداروا هلا ق ه دف وتعد بونلا یغلناریم ریم هد ۱۲۵6

 ۱ (داشاپ یمالک نسح ) بی

 ىغا دج هلرازومد ۱۲۶۰ یدلوا فرصت هبالعهلقلنازیمیمویئابیجوپق

 ەد ال وتهد ۱۲ 45۰ بول وا یظفاح یر اوج وزاغوبهد ۱۲۶ یدلدا هوالعو

 یدلاق یحرو هسیک هچ راک بولی مست ہ راک ل ےیل ستم یصنم یدل وا توف ۱

 ( اغانسح دیسلا ) ۱
 هدعن ییا ج هد ۲۲۶١ و یشاب باصق و یثابچب وف ردقام و رب ی هفوتعد 1



E 

Eردن وفدم دنا یدنا تا : NEنفاد ۱ 5 زی  

 3 3 ر ۰۰ :یدلیا تافوهدعب یدلوا یبنالنم ریمزا هد. ۲۷۲ سردم

 او هد۱۲۳۰ بولوا یضش .هیفوصایا (  یدنفا نسخ ظفاح چالا )
 1 ore ) یضش یسهیکتروخروخ ردنوفدم هداشاب دوم یدلیا
 | ندنخاشمهیکت کیون ید وا نفد هناا یدنفا نیدلالک | جب ودناتاف و هدا

 8 :نفد هروخ روخ | هلتافو هدن رف به(, یدنفا ینطصم ) یدیفح

 دن وفدمهدندرا لیکن ىدلبالاع راه ۷ خد(یدنفا نه دنس)ندلخاشم

 1 لاا ەد | ۲۳ زدندندافحا اشابیسج (هدازلیطادبع ( (اشاب نسح 2 2

 ۲ ¦ + یدلواتوفهدعبیدلبا لاصفاهدندمزا یدلوا یسلاو الصوم

 ١ دند ندنفلأخا تا هد۱۲۳۸ شیفتاب هدن وایه نوردنا , ۰( انانسح )
 نح ( یدل وا توفهدعد ىدلوا دعاقتم هدنل والا عبر هنس وا هد هښپدل وا یسافا

 هد ۲۲۸ جارخالادعب»بول وایژاهرهش رادقوچ ضیفتلاب ردینوردنا ( یدنفا
 هد ۲۴4 و۲۲۷ و یدل وآیراب رهش»فرصم هدعب وینا راد هلن کجا وخ

 < یدل وا توفءرکص ندتخران ۲۵+ یدلوا ینیجهبساح نیمرح هعفد :یکیا
 0 . یرهکینکیا یاد ل وف هدنزخالاعب ر ۰ رادار یکی ات اغا ناب ...

 | ( ۶۱ننح ) زکید یدلدباقن هنغاط روةکت هلبا لزع هد ۲۳۲۷ قدلوا یساغا

 | .یدل وا یشاعا یرچلب هدنچاوا یبرکیب كنمرح + ۷۳۹, ندشلادشک لوف هدو

 ر ۲۳۸ و .یمادضک لوق ( اعانسخ ) :رخا یدلدنالزع هدنم رزم ۷

 | یسح ) هقشب ردا لعدد جوا رکی كنیزفص بولوا یناغآ"یرکپ
 ح یرصکی هد ذسدکیا نوا كن خال .یداس ۰ ندننلادک, لوف )غا

 هد ۲ رانو یدلایا لزغنهدنشب یمرکی كنعرحم ۰۲2۱ بول وا .یماغا

 ۴ ۰ رابدلوا توف نام هدي رابدیا تابحیپ
 :یتنیشاب جبهه ض"بوط هدنلاوش ۲۵۱ ردیحوط . .(اغاخسحا) ١

 ون ودجر YEY شوم نسجیاج ) ماض ایسکب یدلوا توف هدعب

 1 ۸4 دم , ۵ ردتوفدم هدنلغوا ,ك یدلوا
 هلواناریمریمءهد ۲۱۵ ردرداراشابزهاط - ( دوانرا ) ( اشاپنسح )

 ١ ةندم هد ۱۲۳٩ بولوا ینادناموف .هرمصم رک ادع هددرک هرکص



 حج )0

 هدب وا یدلواتوف هدنسیکیا كنرخالا یذاج ۱۲۲4 یدتا لاصفنا هدنفو

 هب هن زخ قرط تس وا هکر هنس هلام یرادقم رب بوقیچ یسهرثک لاوماردن وفدم
 روهش نکداییمما رکود ۹ یدیا رد|هرادا هجزیسس یامدخ ر دقو یدنلآ

 كی شبزونوا هدنجم|نوکربنوا ندم ویلا طسفهدهنسهلبا لپ وحت بیم ور نهی ص
 عضو هن رحز هراب سشیکیا هنسهیفرم رخ و یدزنسوک تادراو هلضفشورخ

 نایژندٌنس هسلک هليا ملسقهرا درفد یتراګ بودا ترا ندفرطیب یدردتا

 ( یکیایللا ) (انانسج ) . .. . یدبا نمای
 یرهکی هدنسبتلا نوا كنلاوش ۲۰۰ و یمادخنک لوق_بوشبت ندناجوا
 یذاج هنسوا یدلر و ترازو هدنزوقط نوا كن رفص ۲۰۲ یدل وا یساغا

 كنسەبطایذ ۲۰۷ بولوا یماقمتاق نوبابه باکر ینوک جلا نوا كنلوالا
 هدنبجر ۲۰۵ یدلوا یظفاحم قصور و یدلدا لزج ین وک یحندرد یمرکب
 بولوا یساغا یرچکی اناع ننام رنده وا یدلوا ماقمگ اق هدنلادن ترادص

 تاج هد ۲۱۲ هلناالو رود یدل وا یلنفاحم ردن هدعب و قج رازا هد ۵

 یلووبکم ارومًمهننناح قالفاهد ۵ یعاقماقنوبامه باكر ەد ۲۱ هدعبییلاو "

 هد ۲۲۰ بولوا یسیلاو کب رابد هد ۲۱۹ یظفاح دارغلبءد ۲ یظفاحم

 هنس و| تولوا یماقماق نوبامهباکزرارکت هدنلوالایذاج ۷۷۵ یدلوآلوزعم
 هدن وک یضاقیدل وا توفهدنیچر ۲۲۵ یدلدا لزع هدنشپ یمرکی كنناضمر ۰

 هدنرادص لدبت ابژک | یدیا هدننشاب یدب ناسقط ردنوفدم هددعشچ یلدوکس "

 یدباردنقم«ربدم+یعا» لدفاصیدیشلواغلابه هعفدزکسیغلماتماةهلغل وا ماقما
 " یسادک لوق هدنرفص ۷۷۵ رده.( یهقرفا) (افا سحر

 یدتیاتافوم رکض یدلیا لاصفنا هدننابعش ۱۲۲۵ یدلوا یساعا ی رک هدمب 0

 «یدلدانفدهرادکسنابوداتافومد ۱ ۲۳۵ .افانسح یلْوا افاش«شاقنینکی
 یمافارکشیپ ضیفتاب هدنوداسمه نوردنا . (نقیچ) (اغا نسح)

 یدل وادعاقتم هنسوا بول وایساغادنبلدهدنرخالا عیب ر ۲۴/یماغاحاتفهد,۲۷۷
 راتخلا :ابقاعتم  یساغا:ریکشسهد ۰۲۲۷ ردین وردنا هدو ((نیتچ ۰ اغانسح)

 هنشوا بولوا یراب رهش راداکر هدنرخالا عبر ۱۲۲۸ و یماعادنبلودو "
 ۰ رایدل وا توف هدر یدل وادعاقتم هد ایه ِ

 یعودحردشعتاتافوهد۱۲۳۰ بولوانداونریهاشم (یدنفایذجنسح) .

 2 بر



 E تم 98 بد

 ۴ ا ۳۹ اقامت ویتسیج بسا یل وطانا هد ۲۰۹ یدلوالوا ةمانز ور هب

 e .قالطالا دب یدل وا سوبح هلفلوایشادضک اشاپ ولع ەد ۲:۹ یدلوا
 كل رکیدهدغب نما رفد هد۲۱۷ هلبنصانم رودو یسیحهبساحم یلوطانا

 قم اتکا واتوفعد۱۲۳۰ بول وا یرظان هناخت ورابهذ ۲۲۲ بولبزاق
 :i ۰ ۍدا ږاذکشیا یذلدا

 ( هزانج ) ( اشاب ننح)
 یتا هنزخ انشا ادجم یضکلزدو یس وک اقا ترم نشروا درک و
 3 زاژوءدنسیتلا كنرخالاعیر ۲۰۲ یدلوا یسادضتک اشاپدجم كلم ءرکصو

  یرکسق زتسو یتسیلاو ساوبت ةوالع هدلاوشو یتسیلاو نيدو هئبرب یشیدنفا
 فاراد نکیاهتسخ هدنچ وا كنناضمر ۲۰۳ بولوا رفتم هدیرح یدلوا
 | * ودرا ةذنرورم نوک یکیا یعرکی هللا ذخا هدنغات ینوامه رهمو یدلوا
 . یناجج "بولا یسیلاو لاح رت هلا لزع هدنلئاوا لوالا میز ۲۰۶ و یدلک

  هسلسهدننهدقلایذ ۲۰۹ ید واقن هیدطا هجزوب هلبافر ترازو هدناوالا

 هد ۲۱۲ و هندنق هرکصو هروم هدنلاوش ۲۰4 هیناح هدنزورع نوک قرف
 . هنزانتخا یلخم یتمافا هلقفر یترازو هد ۲۱۳ بولوا یسیلاو ةروم زاّرکت
 ىدا ولوآ یضاحردت وه از زیاقناتد٩ هیدل وا مقمهد رهشیکی یدلقارب

 | ۲۲۱ یلظفاحردن رارکتهدعب یدل وا د هد ۲۱۷ یظفاحم نیتوخ هدنرورم

 | فو هدهدهقلا ید یدل وا بسا ةا ةنغب ئ ردن اليو هدنګ ا كنناضمر

 || هدنرارا ۱۲۲۵ یدلوا دعاتقس هد رهشیکب هلند وع هدعب ژلیدروتک هبسور

 ۱ هد ی تراحم « روبغ « ردم یدلنا تافو هداروا

۳3 

 3 ۰ یدنلوا نفد هوا بولا تافو مدنداعسرد

 tê یدل زانا غۇ نالق =( هدا بع )( كيو
 : ۰ یدلذیا نقد هونف یرک | بودا تافو

 طبع هلفلوا ندنورت لها ردبمودخ اغادمجم یلکیالن ( انا نسح )
 خب قچ وا کی و ردشلوآ یشابباصت ۰ یتیمازجطم یتیم ۰ یتیما كرک بودا
 ۱ 4 ررشن هدقلشان تاصف هدننابعش ۷۱۰ یدل وا عقاو یتنهرادا هداتز رب

 |23 درا تیام هیدیعلوا ما لزا ناور رقاد ۲
 !نکیآ برطضم ندنابچ ناقیچ هدنفابا بولوا نیما ةاضرتهدنرفص ۶



 (اشابنسح) یدلوا ینرنصتم قیئروزاهد ۱۲۱۲, یدلوا نادیمربم هدننافو
 چرت 2 ةئراب هد ۱۲۱۹ کیا یسادضت رایج وہ اشا وسخ

 ۱ .,رلیدل وا توف بفاعتم یر ر یدلوا یکاح

 ۷ ارات وفا ۱۳۸ بول ولا یمادبنتک رایج وق ضیفتلاب , :(ع:نسح)

 بولوا یاد کک اشاپ ىلع یلناتسعاط (اغا نسح ) ردنوفدم هد وین وط

 هدنفلاغا رادمحس و هدب و یرهلوا ؛یساغا رلیهایس ۱۱٩ یدلوا یشاب یجویق

 هداشاپ حارج .یدلوا توف هدنسض كناضمر ۱۲۱۱ یداو ا ررکم

 ۱ اب رد وفدم

 ۱۲۲۲۱ تولوا :یسالنع رمزا ؛سردم رد لیتو ۳ ا نسح )

 ندرودسص . مودع نا هدنس ومق هن ردا يداوا نت هدنسهدعقلا یذ

 ۱ ۱ ۱ , ,, . ۰ ردیدنفا دشار

 تول e حج و6 زدیم وب اعا ىلع لجاخا ۳ ۳1 )ا نسح) ۰

 نسحدیس) هدرب ردنوفدم هدنعماجرادرفد هد هناگوط, یدلباتافومد ۱۳

(llنکات هدرب .یدّتا لاصفناهد ۲ قرلوا یشاب یجهبج بواوا  

 ۱۲۲ ۲ .لزعلا دود کرد راو (انایسح) نالوا نئابیصناتسپ ار هشیتب ندنغاجوا

 ۱ ٠ رای دلیا لا را هدرل هنس ول ران ون ید وا لکو یشا یجهرج هد ۱

 یشاب یجوف: بولوا یتیاق, شاپ ینطصم رهاب لوتقم  (ك:نسح) +
 نوا كن رفص. ۱۲۲۲ یدلوا لکو یمادهک رایج وبف هد ۱۱۹۹. ردشاوآ

 . + یدادیانفد هنسمعشچ قنلیرلا هدرادکبا بودا تافومدنزوقط
 هد ۲۰۰ تولوایمالنم هو ود و سردم. ردیلرهشوت . (,یدنا نجا ۷

 هدنسهض یرخالایذاجهد ۱۲۱۵ هللا بصانم رود ه هرکص و ید

 یسالنم هرونم ٌهتشدمو ر هب دالب دعب یدلوا .یمیضاق نوام, ۍودرا 1

 هد را هننس وا ید (يدبقا نسج ) هب ال ندالع یدل وآ توفد ۲ بولوا ۱

 هدسنکیا یدل وا توف ابفاعتم ید( اا ظفاح) یردار ندب دا یدلواتوف ۱

 .یدنلوا نفد هنسهبر هدد سواد

 ر کم اشاپ لیلخ رادیلس ردیلساوس ( یدنفا یدرف ا ۱ ۱

 ۱ ی یخ والا N ۲۰۰ و هفیلح شاب بوش ندي ق



 او

 ۱ 7 ۳ e ہیکب ,راکب یارج (هاکلیا یارهد هدننابعش ۲۰۹
 رگ ما لع یردارب ید) وا ی ودع هنن رت یدیا عيش یدلرا تاقو

 ردشملب gear ولواسردم(هدازینا ولخ) (یدنفا نسح)
 9 تا , اشا :.نسحر) 0

 3 دزفد ودرآ لر از۹ یاب یوق قو ردیلهن ز
 هد :ابعش ۲۰۲ بول وا"یتیما نویامه هر هدغب یدل وانی وم أم یرببع عالقو

 | هدا راجیدلوا یرکسعیسلیعاعما هرکض یډلوا یظفاحیجقفاسبا هلن رازو
 دهب یداردنوک :یلجرخ شوض كيب یللا یدلواریسا ههیسور قرهنلو
 هام هد۲۰۸ یدلوارومآهدنیدًآتكنابقشا یلغاطبوا وا صالخ ,بوطا
 E یدلدا لوع ی یدلول لاو رکب ایده ۹ بودا تدوع

 . قرازو هزکص بولوا رومأم هنتیعم اشاپقحقر هلوا یف یصتم یلیا هچ وقد

 | یبلاو هتردا و یظفاسحم زافوب هلیترازو یاقبا هدنمرح.۱۲۱۳ یدنل وا عفر
 نده رداهدهدعق]ایذ بول وا یسلا و نلیا مور توان هدرخالایذاچ تولوا

 5 ا ات ]وب tu . یدلیا لاح را هدنرفص ۱۲۱ یدلبا لاصفنا

 ۳ لوق ءنولیاج ۲۱ ۳هرکص یشابیجرغز رد ركب (اغانسح)

 ۱ ۱ تن ۳ bk ی اا لاح را هدعر .یدل وا یمادح

 رل ۰ ۱ ke «سردم اردبیل رهش نارو (یدنفا نسج )7

 ۱ ىدا رصف لضاف یدلیا تافو هدننوا كننابمش ۱۲۱۵:بول وا یسالن

 ۱۲۱ *بواوا یرایرهش رادهنزخ هدنوردنا ردیلهتسلس  (اغا نسح)
 ne یکصاح (هداز شابقا) (اغا نسح) یدلوا توف هدنسیمرکی كننابعش

 | ن یدلوا توف لزعلادعب یدل واینیشابیحاتسب هنر دا «دنرخ الایذاج

 درا: هد بواوا تبیبط (هداز روك ) < ( یدتفا نسج ظفاح )

 .ىدلکەتداعسرد بود وقیتیربهنیرتهدنلوالایذاج. ۱۱۸ یدل وا یسیشابی
 1 > هدنسهدعقلایذ ۲۰۳ یدلوا یهاشداب توبط رس هدنن وا كن رخ الاعیر

 رکمهکم هدعبیدلوا یمالنم هردا هد۱۲۱۳ یدلدالنعلرهل رب ویتیول وم

 :واوج الم دمع هداز فیرش هدنوایدتاتاقوهد ۱۲۱۹ یدل وا یسهاپ

 ۱ 2 ۳ ۱ e ردرا و یس هە روٌسد Pd ند بط زدن وفدم

 اباد ۰ ول وایردار كناشاب دجا دجنت رس (اشاب نسح)
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 ( یکی ) ( یدنفا نسخ )
 هد۱۱۹۰ یم رفد هدعب ی هعطاقمشابهد ۸۰ و یناتهمانز ور بوشیت ندهبلام

 ۱۱۹۳ ید وا لزع هدنسیللا نوا كناضمر ۱۱۹۲ :یدل وال وا یقشراد رفد

 ۱۱۹۶ بولوا نما نولامه "رص هد ۱4۹۶ یدلوا ینیما رفد انا هدنلاوش
 كالا وش هلاك زءهدنىسيدنن وا كناضمر ۷ ىدلوارادۋفدًايناثەدنل والاعیر

 هد ةد | یذ نج هبساح شابهدنلاوش ٩٩ یتیعا فد: الات هد ٩۸ یییما اشرت .هدننوا

 هدنرفص ۲۰۷ بولوا رادزفد ااا هدنن وا كنج ۰ نیما قفد ًاعبار

 ردص ناد هدنسیکیا نوا كننابع یعبفوت مدنرخالاعیو ۲۰۱ یدلهالوع

 ةمانژورهدنبجر ۲۰۲ بونلوا لنع هدنزوقط نووا كن رفص ۲۰۷۲:یدلوایلام
 ۲۰۶ ینیما لفداسماخ هدنناضمرآیلام ردص یادنکک اناث هدننابعش ۷۰۳ لوا
 ۱۲۰5 یدلدبا لږع هدینلوالایفاج بول وا اد الا هدن وا كنل والاعیر

 داحا ماپسا  بساح ردنوفدم هددجا هحرق یدلنا تافو هدنرخ ال ایذاچب

 واجبك وزاسص لسم E قفوم هی رفد روما«هلبا تافرصت یک كما

 ۰ ىدا جازلادیدح تیاف و

 ه واز رد رخا كندالوا نانس ما ( هداز ینانس ما )۰ ۰ (یدنفا نسح)

 تكخاشم هلغل وا :هدنرانف ریدادجا و دش میدلوا توفهد ۱۲۱۰ نکیا یصش
 یعماح هدلا و هدرادکسا یدل وا یدنفا نطصم ندهبتولخ هنر یدنا یسیبلچ

 نفد  هدجبا e ,یدلبا تافو هد ۱۲۱۲ ۰( یدشا نسج جالا )

 ۰ یدنل وا

 ثالهجاوخ بوش ندمت ردیداماد اسشاب دیا لماک  (یدنفا نسح)

 "ةلاکومد ۲۰۲ و یحاض رشتهدنلاوش ۲۰۰و یتیماان راد قلارارب یدلریو
 ۲۱۲یدل وا یتیما میطممرکص ندئلاس ۱۲۰ یدلوا ینافرشتو سرون هعقو "

 :"یدلدبا نفد هباشاپ ردبج یدل وا توفهدنسهف یرفض "
 راس ناسیجهفولع یاب ومف (لغوا ضوع یاح) (انا نسح)

 یمافاحاتفمهدن واه یارس (اقانسح) یدل وا توفهد ۷۲ یدل وا 9 3

 ۰ یدلوا توف لزعلادم ید وا یساغا دنلد هدنرخالایذاج ۲۱۰و "

 تول وا یسیاد ربازج درفتلاب هدرازج ردیناتسفاط (اشاب نسح )

۳۱ ۱ ۲۱ 

eT 
 زور E. 7 ۱2 و ۸ 7۶



 AE ا هس

 ٠ یدلوآ ۳ هدراب رح هدنرفرط ماشلا ةيربو مصم بوروک تمدخ قوج

 . ینالسرا رب یدا ردم دقتعم یحاص ولعو لدعو فورعم هلتعاص طرف
 ۱ ۳۱ زونلکا یرمروتپ هدننایو رزک انشغانهدهناسرت یدیشم ردشبلا هنسودنک
 .. تاهسیک كبش یدلبا هئاعا هسیک هج راكب هدنرح هتسور ردناسکس یتس

 یجاح تن ماخ هشما یهجوز «شعا راو ییاکترا بولوا یسهناکلام

 افا مهاربا دان ۲۲۰۲ مئاخ هبییح یسهیرک و ۱۲۲۵ ناغع

 * یدلدیا نفدهشاطابقهلا لاحت راهد ۱۲۱۹ یدیشلوا یداماد هدازغاید

 | رایهاپس هدنرحالایذاچ ۱۱۹۹ ردینکی شات نط صم رهاب (َكی نسح)

 .یذلبا لاحرا وام لئاوا لزملادعب یدل وآ یماغا

 هدهاسوا بولوا یتاک هنزخ اشا دمع هداز نسح (یدنفا نسح)

 یدل وایبتاک رارمس ۳۰٩ یسج هعطاقم راصاخ هد ۰ ۰ یدلر و ثالهجاوخ

 . ظفاح ) ی ردار یدنفا نافع .یمادشک ناطلص یدلبا تافو هددعلس لئاوا

 *یدلدبا نفد هاب یردارب بول واتوفهد ۱۲۰۰ ید (یدنفا نسح

 1 ۲ سزنوا سرد» ردیمامآ اشا دج هداز نسح (یدنفا نسخ دیسلا)

 1 كايتراةد هی لثئا وا یدلرب ویسهابدبلفقرملوا یمالتم مور راهد ۱۰۰

 3 ز ۰ یذلیا

 ّ (هداز یلچ) (اشاپ نسج فرش )
 مرق بولوا یساغا یدهگندرس ردیمودخاغا نایلس یلچنندننایعا قصور
 ۳ یراوضناریمهدنناف و یردبید رس وک تعاصشهصلیخ «ارهدیک هلوباچ هلبا یارک

 | بوردنکب ینتسهاج هبهدازنمح هدهقیاضدیاناقره وایثابیوبق بولوا
 ۱ 1 اصمهد ۸۸ یدلوا یظفاع قع“ ورهلترازو هدنسهرخ الایذاج ۷

 هج را هنس ایفتهدکالسو قم ورو هنیلموک یدنلوا عفر ترازو بقا_عتم

 تاد یرفس ۱۲۹۲ هلیساحر اشاب قطصم كبلچ رادحنس یدروتوا
 لوا یلشفاحم هوحارو ندو هدعب یانفاح یروسیم قرهنلوا اقا یترازو

۷ 
۳ 

 8 وقف دم هدنس همکت ینادهیدل واتوفهد ۱۲ ۰ ۵ تول وا مظعاردص هد ۱۲۰



 س4

 كنمرح ۱۲۰۶ بولوایرظانلمارباو یئابجوبف  (انانسح جالا )
 « ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هدنشد یمرکب

 ( قالب « یزاغ ) ( اشابنسح ) 3
 ب رانا هایم رادو ا تنجیدنفا زدیم رک غ یا را زا ۳

 شمزتسوک تعاجبولوا یرهکیهد ۱۱۰۲ یدلردنوک هور ههنوا هلکغعا
 فداصت هدقدلجا .هایرد یسهنیفس ارج هرزوا كگ هربازج هرکصو
 اوه تفلاخحت رایکو شمالتآ هنسیک نشد بودا هبار هنسیک ینجا ییدلبا
 شقایق هءراغ یتسیفاب بوربدل وایتسهشاط ردف شینوا هنشابر هدقدلجا ها

 هلرهلک بل ریازج هلغلاق هدنسانروا ,زکد هدنک بولاق زکلاب هلبنافات یسودنکو
 هناخ هوه هدر هلک تودشنا عا ڪو یاد ردراشمروتک هرازج تولا

 یکب ناسات بوئازق ترهش هدنفو زا ردشلنا لاخدا هنکلس رایاد شا شع

 ترسه هایامسا هلیلوصحت ترفانم هدنرلنب هلا یماربکیازج هرکص یدلوا

 ردشلوالصاو هتداعسرد ندارواو شلک «یلوات هل رفاتم رل ولادااپسا بودا
 وشاروک یتعاص بولبدانادومف هتسهنفس هناسزتر هدنرخالایذاجج ۶

 یدلوااب رد نادوبف هلنرازو هدنزخالایذاجهنسوا ردشغا ذخا یناونع یزاغ

 هژدتلایا یلوطاناهدنهرحم ۱۱۸۸ بولوا یظفاحم زافو هدنسدعقلا یذ ۱۱۸۰

 یتیالوهرومهد ۱۱۹۳ یدلوا نادوبقأناث هنسو یدل وا ۍرکسعرس قصور
 بثاعتم ید ور و ك هغ ردصبوا وا یا قاق ت ر ادص هد ۱ ۱۹۹یدلرو ۳

 بونلوالزع ندقلنادوبتهدندردیمرکیكنبجر ۱۲۰۳ یدلو ,ماتخیتیرومآموب
 عیار ۱۲۰ ,یدزو عد هدلعاعما و یدلوا یرکسع رس یزوا نیت اید

 بولوپ لوصو هیج هدنزوفط یهرکی یدلوا مظعا ردص مدنلئاوا یلوالا
 دنسهب وازیشانکب یکیدلیاانب هدنعف یدلوا توف هدندرد نوا كابجحر ۶

 اصوصخ و .دیفس رع رنازح یداب هلشفرب هر وبلق مد هناسرت یدلدبا نفد

 رهمشچ بورونک وص ندر تعاس ترد هبوالدم ردراو یاریخ هدوللدم
 نوزدو یمهعشح جواو ماجو عماح هدنرف هزو یسهعشچ هدهلقاب یدباب ۱

 یوکناتساو زفاسو ینو ضوح ریبک سرو شا اقا هدر |

 كب هتل ود ردشهر ونک هدوجو هرشک تاریخ راسو اشنا راوعشچ هدنراهریزج ّ

 ب ودبآ صالخ ندنبثدیتسهربزج ینا و شا وا هناد وبقهلقلن ریمر هه دنم رخ ۱۸ 4 ح



 TIE N EE و —

 ۳ ۰۱ نما : داف صد) اب یبس)
 1 لوا یظفاحم هبناح هلا قاناریمریم عبف ملا ردلهداوبل هدزوب ضا

 شا مورو یسیلاو لیدنتس رک ین هدنیید نوا كنس هما ی ۷
 دنا هد) ۷۲ یدلدا عفر یرازو ٩ لصا دعب یدلوا یسحوروس

 هد ۱۱۹۸ ونیک هفودو یرخوآ هد عب , هلاحرت هد ٩0 نيدو هد ۱٩۳ یتحم

  یوبم یدبا قبس «ربدم یدلیا لاحترا هداروا یدلوا یسیلاو زوببغا
 1 ۱ ردراکب دواد و" ىلع یجاح هدازکب فہ وی ردکی فسو هلا اشا دچا

 ل ردا رەد 11۹۷ ردیم ودحاشا : قداصناقع جالا ریما ( اشا نسح ۱

 زد واتوف هدماشلزعلادعب یدل وایفمصتم ماشسابارط هن رب اش شیورد

Aناک رت بولوا ندنس |_ةلخ ید نفآ دم اک |  

 ردنوفدم هد رادکسا یدل وا توف هدنشبنوا یس هلا یذ ۱۲۰۱ یدل و ایت 6

 هدهسورپ هد 3 راد منظم تولوا یبهدنززعردزا ( هددنسحجاا )

 ۱ ۰ ردشمع یزو ینس ردنوفدم «دنشاب راکب یدلوا توف
 او ۱۳۰ کیا نواه" ةئادوف زدیلربازج ر( كب نح )

 رد ۇقدمەدىسەقرااشاب ساق ىدا تاف و عوکض تولوا لع ات وضعفه دش ۴ را

 1 هدهلدجا" ددرادکشا " رددابا یون (یدنفا نسح ظفاح جاتخا)

 ۳۰ ت و و ایا ل الا یداجج ۱۷۰۶ یدیا لس ندارد نکس
 3 ۱ + هد وقدم” هدرادکشا یدل وا

 ۱ اب اعا نسخ)
 11 ۱۱۸۷ یدنا راقلرازب هداعلاقوف هدننابرام هنسور هلفلوا رواج ردك رج

 3  هلکعاددعت یامدخ هدنل والایذاج ۲۱۸۸ هدمهبیدل رب و قلنا ریمریم هدنمرحم

 1 ا جا تولاق هدنسرص رانا وا اا قرازو تیرا دعب یدلرو ترازو
 0 : وبلح هرکنص و یرافاخس سیلک و ازا زا تعب شهر هد ۱۹۹۱ یغاصس

 ول و فرصت لبا ا ندازوبو ساویس هدنلوالاعیر ٩۰ ونوزیرط هدنلاوش
 NN ۹۸ و یسلاو هنطا هدنلوالا یذاج ۱٩۷ بونلوا چرا قرازو هد ٩

 ۱ نا هدنلاوش هبدنق هدنرخالا یذاج ۹٩ هیوق همانا ليا چا هدناضمر

 1 ١ 4ودراهد ۲۰۲ بول وا یظفاحم زوس رعا هدنسهدمقلا ین. ۲١ ۷ یرخ وا ءرکص

 ۱ سم دخ نج هدهداهب بوها. تعاضت هدابزام و شلوا روپآب
 سو ۱ ۱ . ردشلوا توف مدنرخالا یذاج ۱۲۰۳ و



 بس ۷6۷ — ۱

 توفهدءب یدل وا یساعا راد سەد ۷۸ بواوا ییما لز نواه یودرا

 هیطیضبول وا داماد داش فرام د (كب فطام دجا) ندهلامو یدلوا

 ۰ ودشلباتافو هدیباخدیملادبع ناطلنترضح دهه طساوا نکیا اضفاهدنسلح

 ( اش ندح)
 دوژ رهشهل راز ونکیا یسهدو و نتدرامهد ۰ زدیسادنک اشا راش

 ۱۱۹۲ یدلبا برخ هلئاربا هدنرافرطا ناتسدرک بولوا یسلاو هقرو
 رکب راد هدنرخالا عید ۳ بولوا یسلاو هرصثو دادغب هدناضءر

 . یدلوا توف هدنرورم هام ترد جوا یدلوا یسیلاو

 (اشا نسح)
 نامزوا یدلیاباسشا هکبییع مش هاهبو وقوا هدنداعسرد ردیلب وکناتسا

 از لود هرکص تولوا نیک هبیدنفا قطصم هداز یسقاصراص ماما
 یجوبقهدنبجر ۱۱۸۳ هدنراکلرکسعرس یدل وا اشک هدیهانوک هیاشاب یلع

 دنسهمیابمهرتسلس هدنلرع یساشا ندم قوچ یدلوا یلوف قابشاب هلقلیشاب
 قارمرم .هنراب دسر ۱۱۸۶ هکمزتسوک تباقتساو یدک یدلوا رومام ۱
 افاعتمو یدلوا :رومام هنج اشا , ىلع یناتسغاطو یدلوا فرصتم هکت .

 یزواهد ۱۸۷ و یغاصسهسورب هات هرات ساب هدنیجر ۸۵یدلریوترازو
 یسلا و دارغلب هدعب یدرتسوک تراسج هدنرل هب راح هزسلس بول وایظفاحم

 ندا هلیساشاهد ۱۹۲ یدلدا عفزیتراز ولزعلادعب ٩۱ و یسلآ وهرومهد ٩۰ و ۱

 ۱۱۹۵ بولو|یسیلا وهرتسلس .هدنل والاعیر ۹۰ لیا جیاهد ۱۹: هفر هنسواو ۱

 . یدا لماک ناسنا «ردام ؛ رنه لها «لقام یدلوا توف هدنسها یذ

 بونلو هد وامه یارسو یسهجاوخ اشابنامعت ,  (یدنفا نسحب ظفاح)

 هدنسوق یرولس یدلوا توف هدنشب نوا كنمرحم ۱۱۹۸ یدلوا سردم

 (یدنفا نسح دیسلا) تاضف نبع ةحولرس ,یدنا طاطخ ؛لضاف ردنوفدم

 ۰ یدلدبا نفد هدجا هجهرف تباودنا تاف و هدنلاوش ۸

 تالهجاوخ بولوا یرادهنیزخ (اشاب ینطصمییلح) . (یدنفا نسح)
 ` توف هدنشب نوا كنسهدءهقلایذ ۱۱۹۷ یدل وا مرعسم هدهنا و د بصانمهلبا

 لوزعم قرهلوا یک راشواح (یدنفا نسح) ردن وفدم هدرادکسا یدلوا ۱ ۲

 ۰ ردیوفدم هدنسوبف هزدا یدلوا توف هدنجوا كنجر ۱۱۹۹ بولوا



 ا ابو

 فود ۱۱۹۹ كب لعام ا یمودخحم ندا ما ری ور

 ۳ - :یدلوموک هباروا بودیا

 زوم دونم ۱۱5۲ شیفثابردیل هبیصیق (ماما) ۰ (یدنفا نسح)
 ٠ نکیا لک و یت :اک یرهیکی هلا بصانم رود هدعب ردشل وا یجهعطاقم شاب
 ۳ ۰ ردنوفدم هدنس هجشچ قلیربآ یدلوا توف هدنسهمعایف ۰

 ۲ یغاطاببمد ۱۱۸۷ یدلوا ناریمریم (هداز هکار)  (یدسفا نسح)
 0 ۰ ردشعا تافو هرکص ندننوغزوب

 تر ۱۸۷ بول وا یباعارلیهاسهد ۱ ۱۸۲ ردیلسودا ( افانسح)

 ۰  یدنفانسح هدازنص بولوا یثاب اقسو یجب (اعا نسح یجاح) یدلوا
 1 هرانیکسم هدرادکسا یدلوا توف هدن روا كنلوالاعیر ۱۱۸۷ یدبا یداماد

 ح تافوهدا ۱۹۱ بولوا ندنورت باصعا (یدنه اغا نسح جاخا) یدنلوا نفد

 بلاط نیسح ۰توا جوف ندهبتک یرللعوا یدلدا نفد هنسهرد دجادنس هلا

 لا بلاط یسهحانروا رایدلدا نفد هاب هدنراتاف و اع يطصمو رلیدنفا

 . ردشلا تاق وهد ۹

 نیما ثدح 2 ندنرنوذأم یدنفا دمع ینامرکفا (یدنفا نسح)

 ۰ ردنوفدم هدنشاب اقس یدلوا توفهد ۰۱ ىدا

 توف هدنرخالاعیر ۱۱۹۳ بولوا سردم ردیجاولب (یدنفا نسح)
 2 ۱۱٩۳ ( یدنفانسح ) یلهلاحرتندناضف ردنوفدم هدوبم وط یدلوا

 ۰ ردنوفدم هدنسوف هردا یدل وا

 1 8 نسح هد وب وندا تافو ۲ (هداز هدو و) (یدنفا ع مسخ)

 ۱ a یشادنرق ودنک ردش۶ا تافو بولوا یضاقوسردمبولوا یعودخ
 ۱ 3 2 ۱۱۸5( رج ۱ یلعمكنالنمےھا ربا ندنا تاقوهد ۳

 ظ ۰ ردنوفدم هد رادکسا یسهلج ردشلنا

 وی هدب بولوا یمادضک لوق ردرصی ۰ ( اغا نسح دیس )
 ۳ ۱ ۰ یدلواتوفهد۱۱۹۲ هدنعانوق هدهضز بولوا یساغا یسودرا

 | دیدم 9 د و وا لصح ندا دان ناهج) (كن نسح)

۳ ۳ . 1 3 ۱۳۳ 

 ۰۵۱۲۲۲ بول وا صحن دباهد ۳ OEE وق ندهلاع ویدلیآ
۸ 

۷" 
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 غم ۱۵ میل

 ىدنلوا . یماغا »ی رجب دند رد یکی كابعش ۱۱۹۶ یالطالا

 قارا ناتوخ یادی راب قاارآرب هرکص ندنلاصفنا هدنابعش ۵

 یدلربو تراز وهدن رخالا عب ر ۱۱۷۱ بول وا فرصت لاح ته ۷ یدل وا

 هنهدعب هلاح هدنابعش ۷۲ یدلوا یظفاحدارغلب والف: ءدنلوالایذاجت ۰

 هدنل والا ئاج ۷۰یدلوا برد ناد وق هدنشب نوا كنرخر ۷۶ و یظفاحمدارفلب

 سیربف هد ۷۰ یدلدنا ین هومر هلن راز و عفر دلکع ادز هدفدل وا یلتفاحم هن ردا

 دنعایذ ۸۰و یترنضشلبا2۱۱۷۹ یسیلاو صمد ۷۸ و یسبلا وز وب غاهدعب

 یسلا ودارغلد هدعب و هلاحرت هدنلاوشو شعر هدنل والایذاج ۸۱و ناو هدنس

 دقلالیوط یدا ردنقم ردم یدلبا لازا هدنفرظ تدهزا هدارواو یذلوا

 ۰ روند ید tl) نسخ نوزوا) هلغلوا

 رانصح رق ەد ۱۷٩ یدلوا ناریمریمضٍةنلاب (قاقوط) (اشاب نسح )

 تافو هد ۱۱۸۳۲ یذلوا رومآم هن رح هیسور هدمب یدلوآ یقرصتم بحاص

 ۱ ید
 (اشاب نسح ) ی

 هدقدنلوآ لف یردمد ۱۱۷۳ ردیمودخ اا دجا یباح هدازاشا قصما

 بولوایسیلاو ردلج ینرمیم نربد ۱۱۷۶ یدیشلقارب تایحرب یسودنک
 هد۱۸۱ ویدلدبال عهد ۸ یدل ۳ رکسبع رس نات 1 ۳7 را از وف ۱ ۱۷۰

 ردشل وایظفاح نتوخو یزواهد ۱۱۸۲ بولوا یسلاوتكيالس ولیدنتسوک

 توفهدنشبنوا كىا نعي ینوک یصجوا بولو اح ورجح هدنرخالاعب ركن هنسوا
 ۰ ردر اشا تبات دو قحا یراهودح یداربدم ردشل وا

 )ا نسح یاح ( یسهدو و دوم ردن وفدم هدرادکسا یدل وا توف همس ی 13

 «یدلدبا نفد هبویق یرک ابوها تافو هدندرد كن رخالایذاج ۲۳ 1

 هی رابدنلاوش ۱۱۸۳ ردینایعا هنطا(هداز یلصراف) .. (اشاب نسح دیس)
 ه دنم رک ٤ یدل وا یرووم اه هب رکسع تایق وس هب رج و یبلا و هنطا یتاربمریم 3 1

 ۰ ردشلوا توف هدعب یدلر و یاس موروج

 توخهد ۱۱۸ همیوا وا ندن راکد یر دکج ضیا رګ ( كب نسج ) 3



— ۱۵ 2 2 

 یو وه مو ( یدنفا ماش تن

 نا : تنم اپل لغ وا مکع یدلواتون وف هدن € تار ۱۱۷۷ یلوا
 7 اناضمر۱۱۷۲ جد (یدنفا نیس ذمسلا) یرادةسیک كوي یلقیرهکب یدلدبا

 ۳  یمهفلخم یلق اردک ندناکحاوخ یعودیدلوا توقف هدنحوا یکی

 3 ۶ راردوف دم هدونف یرک | یڌلوا تۆف هد ۱۱۹۸ یدنفا للخ یجحاح

j۱ ١ یدل وا سالن كىال سردم ردنداماد هداژ لع ) یدنفا نمسح  

Fist . ىدلدنا نفد ةدجلا ةجهرقا یالوا توف هد ٤ 
 ) لالا لدعب یدلوا یشاب یحاتسبو یکصاخ نقاب )انسخ

  ۵سا نوا هرص هد  ۱۲۷٩تولوا یساغآ نیم نابج ةفولع هد

  ۳هد ۱3۷۹ ځد ( اغانننحشیورد ) ياده را زذا و ا

۱ : e ردشلدا نقد هزادکسآ هنا نا دع جالا یرد یدلوا توف 

 ) بولوا نداریم رم  (یاجلوف) (اشاپنسح ۲۱۷5 7 ۱
 ىآلبا تاقو هدعب یدلوا قرصتم ۰ * ٠ :

 ( ا یتادضک رتقاشاب دم رار ےس (هداز یحاغق ( 3 اغا نح

  ۱یدلوا !دّعک اطلس هئا هد ەل -یدلدا لزع هدنش هدفعلا ید 3

  ۲۳هواه هرنصهد ۵ ییبفا عام هژةلیساب یحوق هدنلوالا عید 1
 هدنابعش ۱۱۷۰ هلکلدشنا یفاستعاو لظ هدنراتاما را ان قا یدل وا ننما 3

 ردشلدنا نفد ها وه ۸ ۱ كم لمعاعم ای ودح رد وفدمهد زا دکسا یدادنا لتف . ۱

 ) أ وو ندی راد رف ازم خش ردراتت 1 یاح ) ( هددنسح

 یو 1 هدنرفض ۱۱۸۰ یذلوا جم هب هناخ یشلکو یدک هلوتاتما 1

 ردشعاب اشا : میهاراذاماد نهنکتیدلدبا نفدهب كتو - ۱

 یدنفا نسح) )  Eو ایالت سبد 5 ۱۱۷۸ و : سردب

 ٠ یدللوا نفد, 4هردزع وطبویلباتافوهد ۱۱۸۱ ید (یدقا

 ( یجقب زا ؛ راع ) (اغابنح جالا ]

 لوف E ی ضز 1 111 منبت رني زو



 تب ها ادم

 ۰ ردافا یدبعیدامادو كىدیعس ندر ودص یم ود

 ۱۱۹۸۲ رددارد یاما ) هداز یشاب نایدراو ( ) كب نح جالا )

 ( نادوف نسحیاح ) یتش ر نامل یدل وا توف هدنچ وایمرکی كل والاعیر

 ۰ راردن وفدم هدهرد زع وط یدلیا لاحرا هئسو ید

 هد ۱۱۰۵ بول وایرادهب زجلوناتسا ردیلیدنتسوک ( یدنفانسح (

 ۰ یدلوا توف هدنناببش یدلوا یلوف قابشاب

 ۱۱۱۱ .بواوا یبادخک لوق ردرچب "۷ اغا نسح ياح )
 لب رفص ۱۱۳ يدلوا یدلوا یمافا یرعلب هدنشب یهرکب كنل والا عید

 کو نالوا یمادٌشک لوق هنر یدلدا قت ھه هبا سینغم هلا ل هدنشب رکی

 ۰ رایدلواتوف هدنرلافنم ردشلدیا لو لزع هدروک د ذم مو ید ( افانسح ۱

 ۰۱۱۰٩ یدل وایراب رهش رادق وچ ضیفتلاب هدنوبامشنوردنآ ( افانسح )

 هد ۱۱3۲ ردش) وا یماغنا رادحس هد ۰ و یساغا رایهاپسهدن رخ لا یذاجب

 ۱۱۹۹ ) اأ نسچجاطا ( یرظان والدم یدلوا توف هدعب ردنا لاصفنا ۱

 اشاندجا یلهرک ( افانسح ) یدلدا نفد هدرادکسا بولوا توف هدنمرم ا

 ۰ یدنا اشنا ثیدطارادر ردشل وا توف هدرلهنسو رد ینیرهش#

 سردمو ماعرد ردیلیر وک ( هداژسردم ( ( یدنفانسح ظفاح )

 (یاماقال وف یدنفا نسح جاخ ا ) یدادیا نفدء راتیکسهردشن اتاق و ەد ) ۱۹۷یدا

 هدرادکساردشل یا تافوهد ۱۱۹۹ی دیا سردم بول وا ىلع وان دلا مصر دیلیلاما

 ردسردم رب ماعسرد ردیلغوا ینطصم یل هیلسا ( یدنفا نسح ) یدلدا نقد

 ندناضف صم ردشمزاب تاقیلعت هنرز وا هدرف یدلوا توف هد ۹

 (هجاوخیدنفانسح) یدل واتوف هدرا هنسو جد ) كب نسح ( هدازاشا ىلع -

 یدل وا توف هدنرفص ۷ رد يشو یبطخ یعماح یراح ریما

 ۰ یدادبا نفد هدجا هجهرف

 ۷۱ یدل و ایهاشداب لواماما هدنرفص ۱۱۷۰ ینا ماما ) یدنفا نسج ) 2

 ریش تو نیم ورع الر
 سردم ردمودخع یدنفا دم عشا ( هدازعش ) ( یدنفا نسح ) 1

 ۰ رد وودم هدنس ومف هب ردا یدل وا توف ۵ دید نوآ ۱



 ۲ ۳ اک ( هدازهلبقع ۰ یدنفانسح ) ردشلوا توف هد ۱

 ید ہد ااا یماج كلا راشعو ی نیت کم بولوا بسلنم

 ود ه«داز جام یلهسورب 3 ) ا

 ٠ یدلوا یمالنم هجن, هدعب ناور.هد ۱۱۶۱ یدنا سردم بولوا ندنساغلب

 . ۰ ردرهام عاش یدلوا توف هد ۱۱۰۲ یدلوا یسضاق دادغب هد ۰

 1 یدلوایماقا هداعسلا باب هلیسهرصردشلا تعرع هج . ( اغانسح )

 ۲ 50 ۰ ردنوفدم هدنفوصایا كجوک یدلی| لاحرا هد ۷

 3 ۷ ° بولوا ندنآ مریم (  یو ) (اشابنسح )

 | هد ۱۱۵۷ هدو ) هداززولس « اشاب نسح ( ردشلوا توف هنسواهدعن یدلوا

 ناچ هرقندیا لاصرا مدنرفص ۱۱3۵ من ريمریمزب نشلوا .قربصتمهلاحرت
 sd ۰ ردیلل وا تاذوب ( اشاننسح دیسلا ) یفصتم بحاص

 / a ولبناهدنلاوش۱۱۶ ۸ ییما بطمضیفتلب .( یدنفانیح)
 ۱۰۷ یناک ی رهکیمد ۱۵ ین سا فاقوا كحوک هلیصانهرودبولوا

 كنئاضهر ۱۱۱ بولوا ین هدنلاوش ۱۵٩ یتیمازتفد هدنلوالا عید

 8 یلوطانا « یدلدبا نفد هدنعماح اشا دمګ هددغردف ردشاوا توف هدن رنوا

 ۳ هئردا یدل وا توف هد ۱۱۵۹.( یدنفا نسح یجاح ) یسهفلخ رس یلق

 3 هدراهنسو ید قلطصم نس ( یدنفا نسح ) یرصاعم یدلدا نفد هدنسوپ

 ۲ ۰ ىدا طاطخ رب روهشم ردشایا تافو

 3 ۱ (دیسلا ) ( اشا نسح (

 ۰ نان ندنغاجوا یرچکب ردیلیوک ندوا ندنرلهب رق سنفکسا هدراصح هرق

 | هد ۱۰۲ یدلوا یساغا یرهکی هدنلوالاعیر ۱۱۰۱ بولوا نت

 د کیا كنبجر ۹ بول وا مظعا ردص هدننابعش ۱۰٩ یدلرو ترازو
 : سا هدعقلا ىذ ۱ هلا جیا هدنلوالا میر ۰ یدلدا ین هسودر و لزع

 ۱ لدفاص یدلیا تافو هداروا هدنبهایذن ۱ یدل وا یلاو هزکی رادد

 رف دنده ییانف یدبا یمایرام ندایر < قاب مقتسه ۰ میلس < ملح

 « ناخ لیپس ۰ عماج هدنراوج دیزیاب ناطلس هعشچ ریشچ هدننامق تا یدتا عضو

 هو هد ۱۱۰5 ما هبفر یسهعرک هلکب لیعاعمادیسلا یعودخحم یداب بتکم و
 E رایدادیا نفد هنغلرام اشا نادوبف هدنراوج دیزاب ناطلس بودا



۳ 

 ي

a 

 ن ۱۱ ام

 ( یالز ) ( یدنفانسح )
 فرد ۱۱۰ ردنلغوا یلع یل هولد یرادملس اشا نیسحیلذ رددونرا

 هدنساهایذ ۱۱۶۱ یدل وا یمالنم هکمهدم) هس ورب ۰ رهشنکیهد ۱۱۵

 هدنل والا غیر ۱۱۳ یدتا لاصفا هد ۱۱2۲ تولوا یسضاق لوماتسا

 رد ماشیدا غوا هباضف لجا هلبا نە وع«رولعهد ۱۱ 46 یرکشعیضاقیل وطانا

 (یدفا نسخ )
 یدلوا یناطلس لوا ماما هد ۳ ردنشکن یدنفا ىلع ىلقندال اطلس ماما

 لزعندتماما هد ۱۱۰ یدلاییراهاب لوبناشاو هکم ندکلسردم ج ردلاب

 یدل وا ید ءاللا سیر قرهلوا یراهاب یلیا مورو یلوطانا هدمپ یدلدا
 زب زع) ندنرامودحم ردن وفدمهدرادکسا یدلوا توفهدنشبنوآ كنج زر ٥

 نامع)یرکید ردشلواتوف هرکصژا ندودنک تولوایمالنم رادکسا یدنفا
 ۽ وات واز یوف جا ۱۱۳۳: وزه ندش ولوم كالس ( یدنفا

 ند ترک تزیلوپ مدارا ورد هد ہد هک 2 و
 جک هلاهناهب هدروبهدبا تیعج هللا یا ادضنک دمع راج یدیشل وا لوژعم
 هدارواویدنلوا دیعنو قن هکیالس هد ۱۱4۰ هليا یتباتک ناوند اشاد

 عبر ۲ یدنفا نسخ ساخ ) یسهقیلخ شاب یلق ندعم ۰ یدا وا توف ۱

 < ...ردنوفدم رادکشا یدلوا توف هدنزکسیمرکی كنرغالا
 یدلوا یبیلاو نامرک هدنسهطایذ ۱۱: رد وچ (اشان نیح)ل ۰

 هیالع هدنلوالاعیر ۱۱6۳ یسیلاو لصوم هلکلبا ملست هع ینساروا ه ركض و
 ۰ ىدا میم ردشلنا تاف وهدع یدل وا ق رمصتم رهشدگب هد ۱۱۹۵ و ۱

 یظعاوو یضشهبفوصایا ردهدازیدنفاضخ شا١ ( یدنفا نسح) ۰ ۰
 هبف وضایاد ) یدتفا نیه ( ندرلهدازو ردشل واتوف هد ۵۶ ثولوا 1

 و ۳ ۳۱۳

 یچ ودحم كن وب یدل وا توف هاش هر ی والا عیر ۱۱۷ تولوا یظعاو 1

 ققوطهدیسیکیا یدایاتاف و هد ۱۱۵۹6 ( یدنفا دجا ) یظعاو ةف وصايا

 ۱۷۲ نکیا ی هنفوصانا ( یدنفا نسح ) رکید ندرلنو راردن وفدم هداهب
 + یدعاوا توف هد

 یاب ناجا هرکهو نس لج جا روزا نوفا و کک 1
 یدلدبا نفدهدنراوج یسوېق یرولس بودا تاقوهد ۰ یدلوا یرظان

 یدیایهش نورب یلشاط ندهدعس (  یلغوازوک) ( یدنفا نسح )



 2 ست را

 ا قرصتم ناعالو؛ژودلم هدئنابمغ ۱۱۳۹ هلغلوا عبات هتلود
 دار السن 0 پ2۰ سا ۰ | یدال ع یانفاهدناب رام نارا

 ۹ ۱ ی ( یک ): ( یدنفانسح,) .
 e جم , یدنفا نبح ) یدلوا توف هدنشب نوا كنس هرخالایذاجب

 ۳ رم , يدنا تافو هدنلاوش ۱۱۳۹ یدلوا يمالنم هنسوب * سردم

  یسنیلخشب نیمرح پوشی ندهیلام ..( هشوک ) (یدنفا نسح )
 3 .یدلوا :یسیجورک نت هلام هد ۰ یسحنباح نیمرح هد ۱۱۲۸ بول وا

 1 ماهی یی نیهرح (:یدنفارخافنیبح ) ندشلواتوف هد ۰

 اب نیمرح ) يدلوا توف هدراهنسو یدلیا عضو ربنم هنیدح-م یسجارخ
 یبلپ تافو هدندردنوا ان رخالایذاج ۱۱2۲. ( یدنفا_نسح ) يمهفیلخ

 OEY رددافا نیما دمع یمودخحم ندیلاوم يدلدا نفد ءدرادکسا

 ., .ردماشیدلیا تافومد ۱۱۶۰ ردیلغاط روقکت . ( انا نتح)
 . یدنفا ,دج یاد ىليكورادرتفد ۱ (ءداز زال ) (یدنفانسح )

 3 هدنسیتل یرکی كنناضمر ۱۱2۱ "بول وا التم سدق ۰ هام یا و

 هد ۱۱۷۹ تولوا سردم ( یدنق ادم ندا نسق عود یدلبا تأفو
 3 9 یل وآیسالنمشدف « نئردم ( هداز هنادیدنفاشعن ) یدلوا توف

 ۳ ۶ رابذلواتوفءرکض ندنلا ۱۲5۳ یدلواالتم* سزدنردیلصراق ( یدقفا
 1 یزپب هدنلالعیر ۱۳۹ و یمادک.لوف زدیرهکب ا نسخ

 . بوکسبولوالو زفنهدلمق و هلن زکسن وا كل والامیز ۲۲۶۳ یدلوآ ساقا

 ع واوا ( دارس ) ید یشاب ناک هدرصعوآ یدلنا تافو هدعن ىذلوإ

 1 دع !لاصفناهدنناضمر ر ۲۱۳ یوا دنا: قلاقاهدنلاصفتا كامات

 ۱ " ۳۸ بول وا یت ب یارو رار کی ) ةي < اغا نسح ( |

 N ON را e یثا ند | تیرف

 ردش واتوف 0 هنس ر ردغل دا لنکا ناسا انهدام



 تا ع4 بس

 ( یلیوا ) ( اشا نسح )
 قطصم هرف » یدلآ یمانوا هلغلوا نک اس هدولا ردیلوا كب قطصم یلتام

 یبرفاح قرهلوا لخاد هنوامه یارس ندارون بول وا ینافا نوردناكناشاپ

 یتا ناخ ییطصم ناطلس یدلدا دعافت هد ۲۱۰۵ بولوا لع ربمو یشاب

 هد ۱۱۰۹ تولوا ناد ریحوق ةلبس هابیلیا مور هد ۱۱۰5 هدنسولج

 هنردا هرکص ردشلدا رومأم هنغاط اب هدمبهو شاوا یسلاو دنسو هلثرازو
 هد ۱۱۳ ویسیلا وهفرهد ۱۱۱ یمیلا و بلخهد ۱۱۱۰ نداروابول وایظضفاحم

 روز رهش هدنسهرخالا یذاج ۱۱۵ و رکب راند هد ۱۱۶ یرکسع رس دادغب

 یسیلاودادغب هدننرح ۱۱۱۹ یدلوا یمیلا و ینومطتق ءرکصو هرمصب هدعبو

 یدلیا تافو هد ۱۱۳۹ هلتالو هداروا هنس یمرکیهلا بیدآتینابرمو یدلوا

 ریهتو حد یناهاشنامرک یدبا هجولا نسحو تلود نکر ۰ روسج « روفو
 « نجرلادبع . دجایمودحیدتا اشناییسهرت انالوم ترضحهدهن وق یدلیا

 . رداشاپیلع یدامادكناو اشابنایلس فا رنمیداماد كناشاپ دجا رد رلاشاپیلع

 كهلاراشم ردیراد هنبرخ ائاپیلع یلیلروچ (  كيدک ) ( افانسح )
 هدعب یدلوا یساغا رادحس هد ۱۱۲۰ بولوا یسادځکب رایج وېق هدننرادص -

 یدلوا یرادرتفد دادفبلزعلادعب ردشاوا لواروخاریم هرکصو یناثروخاریم "
 ناسح هداژ هجوع ردیلهنسو ( رادزهم « اما نچ ) يدلوا توف هدعب

 هد ۱۱۲۲ پولوا یا بشواجهد ۱۱۲۱ ضیفتلابهرکصیدتآ قلرادرهم هاشاپ ۱
 ۱ ینادھک ترادصهد ۱۱۳۰ بول وا یمیشابش واح باکرهد ۱۱۳۹ شلدا لز ۱

 ۱۱۳۸ بول وا یلیکو لواروخاریمهدعب قرهلوا یرظان هنا وط هرکصشلوا
 ۱ ۱ ۰ ردنوفدم هدرنیکسیدلوا توفینوک هفع هد هايد |

 مرکب يعاب یبوبق بولوا !ینادضتکداشاپ یوبع 4 9 نک ۵ 1
 هنساوا یظفانحم یرخوا هدنرفص ۱۱۳۰ یدلوا نازیه زیمو صحت زفاس 1
 . یدلوا یطفاحم زومضا هدننابعش ۱۱۳۷ و"یظفاحم هروم هدن رخالا یذاجن "
 اشابیبع جک (اشاننسح) یدلوا توفءدهب یدلدبا همه هردوقشا هدنبجتر "
 ةنساشاپ تصنموا رارکت هدعب تولوا یکن رلکب هقر هد ۰ ردنسادطیک 1

 ھه

 ودیلناربا (اشانیلعنسح ) ردشلبا تافو هدعبو شوا ادٌشک هنوهکلرو "

 ا



Krی  

 د ٤ و یسلا وی وطان اهدا ۱۲۲ یسیلاوهیصب ان

 ۱ e . یدلوا ردتقم ردم یدلوا توف هدعب یدلوا یسیلاو هنوق

 ۷۳ یدلوا یمالنم مور را«سردم ردنل هن یصیق (یدنفا نسح)

 E «یدل وا توق هدنهرح

 اوت وا یک هدجهد ۱۱۲۷ بولواهقرفثم ردیلمورضرا ۰ (اشانسح)

 ۰ ردشلوا یقوتمو لوزعمهد ۹
 1 1 اشاب نسح ¥

 ااا ینا ۱۳۳ لزملادعب ویمادضک لوف بوشینب نديرچکپ ردد رک
 ۲ بوئلوا لزم ندقلافاهد ۱۲۷ و یساا یرج یکی هدنلاوش ۱۲۰ یشاب نابکس

 . «یدلوا توفهدرلاروا ردشلوا یظفاح یلونکت ۲۲۹ هدعب و یلظفاحم نوم

 | * سودم هدهاسوب بول وا یماما اشا لیلخمچموک .(یدنفانس>)
 ٠۰ ردشلواتوف هدنسهرخالایذاج ۱۱۲۳ یدلوا یسالنم هشوقفل

 ح (لروی) اشاپ نسح
 | یرفاچ هرکص ءیشاب یوق یدند (هدازشواج) هلفلوا شواچ یردب

 0 ارم وا ىطبأاض ناحاف دالوا راب ۱۱۰۲ هدعب یدلوا یشاب
  یدل وا یرکسعرس هروم هل راقامتس هلاحرتو كالس هد ۱۱۰ ۸ یدل وا ناربم

 ادص هدنلاوش1۵ و دارفلب ۱۱ یدلوا اب هرفس هب«هرمص)هد

 اا هد ۰ كنالسهد۱۱ ۸ ودارفلبهد ۷ را وشمط اف امت رم لاس ەد او

 ح مد ینفاحم یزوا هنس وا یظفاحم زانو هد زوبیخا هدنلاوش ۲۱ راوشمط

 ۱ ردم بولوا یمهجاوخزوخآ صاخرڈیلبلوطاا (یدنفا نسح)
 ۳ ۰ یدلوا توف هدناضهر ۱۱۳۵ یدلوا یمالنع ماش سلبارط

 | سردم ردمودخم نیحن هلعنش(هداز یجهریج)  (یدنفا نسح)
 ِ ۱ ءدسنفا م0) یمودحیدلیاتاف و هد ۱۱۳۰ یدلوا یسالنم هسورب و جرج

 ۲ ۰ ه ردباک .صاشیدلواتوف «د۱۱۰۸ یدلواییمالتم بلح سرده



 هه

 مش سلبارط هدنابمش ۸۲۰ یدل وا بلج هلومانپا نالاب بواوا ی الو
 ندنسودنک _یدلوا توف «دنسه ایز ۱۱۲۰ ردشلوا یسیلاو هفر هرکصو

 یدلدیانفد هتفلر ازم اشاپ دارم بودبا تاو كي سلیم ی وب مدیا هنببرپ
 كتساشاب هلغاوا هیفس (انا لیعاعما) یلریمزا یمادخک رداشاب لیلخ یعود
 ۰ یدنل وا لټق هدنم رګ ۷ بولیدیا دی هعل هد ونيس هدنباف و

 تاضفردشلواتوفهد ۱۱۲۹ بول واندنیسردءد زوربس یدنفانسح

 . ردشل وا توفهد ۱۱۲۰ ځد (یدنفا نسنح) (كمدازاشا یلع) نده صم

 عماح ولوا هداشینغم تولوا یتولخت"ردیلشابا "(یزنک) ۲ (یدنفا نتمح)

 Af یدیاعضا وتس »اش یزام« برجا ۳و هد ۱۱۲۷ یدنا ینظعاو

 ۱ ۱ را نازو

 نایکش ةدنلئاو" ۱۳۰ یسادضاک لوق لسه را ۳3 -(اآ سخت “
 یدلواتوف هددقک ەد ۱۷۲۷ لر یّدلوا یثاب

 0 رار رش وا ی يها ؛ یکی رلکب 4 ردنلأ ران و ll) نسح)

 N : .ردشلوا توف ۲۱۳۷ بولبدیا ق هسودر

 و سردمبول وا ندنر بالغ همروش ود ردفاعص (یدنفانسح)

NEE ۱ ۱۳3 یدلواتوف  ELANید (یدنفآ نسح)  

 ندنسفرا ناییصو لافطا تولوآرارفو لاوج نوک 2

و كنهدمد رفعج ییوذح يرصع مدآوب یا رروشالوط ۱
 ۱ هلم هحدیشبا یتاف

0 
3 
۹ 

 -یدلدن هد وود تاق وهد ۱۱۹ بویمروطلر هد مردی هرفعج

 یدل وایماتایر کپ ٤ کیا یمادْنک لوق 1 ۱۱۳۸ رده (انانسح)

E E ۱۳۹1 . + يدلوا توف هدعب  

 یاب زوج اقا ارم قی و وفقا 25 اشابدجاز وق ليال
 یظفاګ هس ورب م رکبص یدلدنا لزع هژغلوا لعباد هب لب رک را هدننامز یدلوآ 1

 یرچکب ۱۱۰ بواوا یسیلاو هنبمو هل رازو هدنسانا ترف هنردا یدل وا

 هرکص و ینومطعف هدعب بول وا. یساشاب:هسو رب را رکن هدهامرپ یا



 «یدا لئام هماشتجا بابا مع یدلوا E م

E 9 1 ۳ ۱ 

 ۱ دلوا توف هدنرب یرکب كنلوإلا یذاج ۱۱۲۱ یدلوا یمالنم دادغب

E EEGهد ۰ 0 شیفت  a1 یراربش  

 ۳ ۱ O ۱۸ وه ممد ۱۱۷ و 7 NE هنسواو

 . یغامسهکفلس مدنلاوش ۱۲۱ ومرصب هدنسهدعقلایذ ۱۲۰ و یلوطانا هدنل والا
 .یدیا ردم مدقم ردشلوا توف هدنستلا نوا كنبحر ۱۱۲۲و شاریو

n ۱ ( كچوک ) اشا ٩ 

 ۲ مان رادیلسمد ۲ هدعب روخاربم تون مد .4یمابیبوبق ضیفتاب ۱

  یدلوارادرتفد اباهد 4و ىدلواناريمرملزەلادعبورادتفدشابەد۱ ۲۹1و
 1 د ۱ . یدلوا توفیخد هد ۱۱۲۳ و لع ۱۱۲۱و "

 | (بلج) اشا نسح
 ردنمودحم دجا جاج یلغوا رزوا ندنسیلاها یلروبارفعز هدد وطانا

 1 لوتاتبسا هدنجر ۱۱۹ بولوا النم «سردم ردروهشم هد (یلیوک یضاق)

 ۰ توف هدنچوآ یعرکی كنرفص ۱۱۲۳ یدلدباخن هبهسورب لزعلادعبو یسیضاق

 (اشاب نسح) (یهاشدا داماد )

 # هد یدل وا یرابرهش رادفوج قرهلوا برقمو لوبقم ردیلهروم

 ) یدلدبالزعهد ۱۱۰۱ یسیلاو مصم هلترازو ۱۰۹۹ یدلوا یرابرهش رادحس
 ۱ دج ناطلس تن ناطلس هګدجهد ۱۱۰۲ یدلوا یفرصتم دیمزا و هسورو

 هد 1 یظفاح زفاپس هد ۱۱۰۰ یدل وایظفاخ زاغو قرهنا وا 2م وزتناخ

 ر ارو بولیر و یغاعس هک هدمب یدلدبا سبح هلیمسعا ملست هنعغد ینساروا

 3 لاو بلح ەد ¥11۰ بول وایماقمم اقنودابه باکر هدعر ید وآ سءاخ رزو

 3 وا یاقمعاق لوسناتسا 0 ۱۱۱۰ یسیلاو هنوقهد ۸ اوا
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 با عو تس
 هدننابعشیناقا رادحسهد ۱۱۰ ( رواک «انانسح) رایدا وا توف هدمب یدگدا
 یدلوا یکب كالس هدنرورم نوک نوا شب یدلوا یساغا رلیهاپس

 ۰ ید)وا توف هدنحر ۹

 سردم بول وا یداماد یاما رم رنک ) یدنفا نسح )
 ردبل رکیراید ( یدنفا نسح ) ر کند یدلوا توف هدنسهایذ ۱۱۱5 نکیآ

 ۰ یدل واتوفهدروک ذمهام یدا ندننسردم بول وا یداماد افا سبردآ

 هد ۱۱6 یدلوایئابیحاتسب ضیفتلاب ( هتاپ یصسک ) (اشاپنسح )
 .یدلواتوف هد 2 هلفلناربمریم هلغل وا دوهشم یلط

 ۱ فا رضوصکتمد ۱۱۵ بچنا وارد هوا ات نی
 8 71 هنس وایدل وا یساغا یرکب ب2عرد و یاب ایکس هدنل والا عیر ۱۱۰ هدعو

 ٠ یالوا قرصتم هسورب هلقلاشا هدنناښعش ۱۰ و لزع هدنجر
 ت ولت وا ٹوف نر فاسد ۱۱۷

 ( اشابنسح )
 لوبنأتساهدنرفص ۱۱۰۳ بولوا یتیشاب ےکح یسافشزاد هناهلس ردیللاصم

 ۱۱۰۰ یدلوا یسهناپ لیامورهد ۱۱۰۶ یدل وا یناطاسیابطا ساب رهلیسهباپ
 "قداح .بیبط یدلوا توف هدننابعش ۱۱۱۸ یدلبا لاضفنا هقنرخالا یذاج "

 یه رکب كلام ۷ ) یدذفا فصاو دج ) ندنیسردم یمودح یدا

 . ردیشنعو صاش رد وقدم هدیجناشن ردشنالاحرا هدنزوقط
 ۱۱۱ «ناریم ریه "عیفرتلاب . -( یلغوا "ضوف ) (اشاپ نسخ ) ۴
 ٠ رشا هدنرخالا یذاج ۱۱٩ بولوا قرص نولع لبح هدنش هدهقلا یذ

 ۰ یالبا لاحرا هداروا یدلوا جاا

 ( یعسک « یرارف ) ( اشا نسح )
 یسادضکر جو پف بولوا ندننارادکمااشاپنیسح هداز هجوم . ردیلک وک رک "
 هدن رخالا عیر ویسادهک ت رادص هدنل والا عمر هنس وا وی وققابشاب هد ۱۸ ر

 روز رهشهد ٩۱۳ و یسیلاوماش هدنرخالاعیر ۱۱۱ و یسیلاورصم هلنرازو 4

 ۰ رداشاب هللا دبع یرک |یییو قیساردض ی ود ید وا یسلاو 3

 ‹ سردم « قرلواینیصوتکمهدازیضایردیلهنسوس (  اشا نسخ ) ِ
۱ 



 ا تب مار

 د۸ ب 17 وا ناک اشاپ نیسح لاپ وطردفانشوب  (اشاپنسح )

 | ندا ربمربهدوب ( لغ واج اشابنسح ) یدل وا ق رمصتم روزرهشهلاناریمریم
 3 7 نسح یدلواصالخ قرهللو هدن رح هنانس هد ۹ یدیاف رصتم لیان

 ٣ رلکب شعم هد ۱۱۰« هلغلوا یسیرهشه كمظعا ردص ( ققومط اشاپ

 . توف بقاصتم ییررب رنو یدلوا یمزول ريم هیساما هد ۱۱۰۹ یسیکب
 ۱ . رداشاب رع یجودحم ردل وا

 هد ۱۱۰6 بولوا ندننابعاندو . ( كجوک «لصح ) ( اشانسح )
 هد ۱۷۰۹ یدا فرصت هکت هد ۱۱۰۸ هرکص یدلوا یسیکب راکب ندو

 ۰ یدل وا دیهش هدنسه راح هنتس ا

۸ 
 ا + ۲
 ا

Ryرم  . 

 ۲ بوروک یتهدخ نسح هدنوماج یکصاخ اطلس ناخرت هدلا و هرکص یدلوا ۳ ىج هبساحم نیمرح هلقلناکجاوخ جوراب بوشیت ندنغاحوا یهطلاب

 یجەطااب یلفلز ءرکص بولوا یهاپس (ییهطالص) ( اغا نسح )
 O ی

 مت رد وا نیعت هتمدخ و رارکت هد ۱۱۰۵۶ و شلدا لص هد 1 ۳

 + يدليا تافو هدعب یدلوا ینا روخاریمهن هد ۱۱۰۹ لوا روخاریم

 یثاب یحناتبروند یمادخک اشاب لضف ( نوژوا ( ( اشاپ سح )
 ی ۰۸ یتسلاو هرصب هرم ریه رو هد ۶ بولوا

 ۳ ۱ .۰ یدلوا توف هدعب یدلوا یسیلاو هرصب انا هد ۰ ۰۹
 

 E (قجالن) (اشنح) ا و

 یکصاخهناطلس هلا ةما شونلک هدنلاع را كنا یدروب بصذ ادع هنسوننک "

 1 اهل و بوم ترازو ةتراب هدنلوالا یذاج ۸ یدلوا یسادختک نکیا

 داش انا هد ۱۰۰۱ هلآ لزع هد ۱۰۰۰ و یسیلاو دادغب هد ۹٩ یدلوا

 ېظفاحسودرهد ۱۰۰۷ هدعب یدلوا یسیلاو روزرهش هد ٩۰۰۳ ویسبلاو
 .یدلردنوک هزناسهل.غاع دیمزا هلعفر ترازو هد ۱۱۰۵ یدلوا دعاقتمنکیا

 ۲ ۰ یدلوا توف هد ۱۱۱۲ یدنلوا اعا یترازو هلیغلظفاحح هد ۰

 ۱ ۰ یدلوا یمأغآیربع:هد ۶ ضبقنابرد رهکب ( اعانسح )
 طیب (افا نسح ) داد یت هسودرو لزع هلیماربا ابقشا هدنل والاعیر
 نو نرود ۱۱۱۰ یدلوا یشاب یهبح هدا عش ۶ تولوا یس ارګ



 س ۱ 3

 دوا ی

 ناته لرت ساب هدنوتطسف (  یضشدجوایتاح ) ( یدشفانح )
 یظعا وهمایس تا ی ی لیصصلا دردک هتداعسرد ردناغوا

 ( یتافیلأات ) یداربزدهازو لام یدلوا توف هدنرخالا یذاخ ۱۱۰۰ کیا

 ها هضئارف . لوقللاو زسافللا ةعوخ دیشاح هیواضب ندنأرف لئاوا

 ۰ راعشاو تایهلا . راحرش هکرت

 ۱۱۰۰ تولوا سردم ( یا هداز یعشچ ) ( یذتفا نسح )

 ۱ * یدلوا توف همدم ها ید
 بولوا یثاب یرالبک هدنونامه یارس ( نوزوا ) ( افا نح )

 . تاقو هدعب یدلوا دعامتسهد ۰٤ بولوا یراب رهس راد رخ هد 5

 شاب یشوبوف هلی ی سلتا اما یبهمرکم کم لیدانق (اغآ نسخ ) یدلیا .
 ید یکصاخ ) ۱ ۰ نسخ ) ر کید ردشل وا یاب یوق هد ۰۱ و ۍدلوا

 دد نکیا یوم ییعماح ك ورخ یعبدلوا یوم یذل وا یشاب , یبوبف

 ۰ رید) وا توف ا یر ر ردعطا

 هدعن یدلوا قرصتم هردوقشا هد ۱۱۰۹ ردونرا (اشاپ نسخ )

 ۰ رداشاب دوخ روهشم ینودحم یدلبا تافو

 . رلیجهطلاب بوشینب ندنغاحوآ رلیجهطلاب (  یتعم) (یدنفا نسح )
 نیمرح هلةلناکحاوخ هد ۱۱۰۵ «دعبتولوا یتالغک خو هد ۳ ۹۹ و

 هد ۱۱۱۸ ردا لاصرا هد و لاضفتا هد ۱۱۰+ ردعلوا قنیخ سا
 ي )ندا م لاکو ناب قد هرات یا لا و
 ۰ ردیللوا تاذون ( یدنفا نیست

 هلک یکی رلکت ردسادقگ اشاپ فسو ( راد هنیزخ ) (اشاپسح )
 ) هداز ىلە ۰ اا نسح ) یدلوا توف هد ۱۱۰۸ یدلوا ی ظفاح قازا

 ۰ یذل وا توفەد ۱۱۰۸ بول وا یشاول ریم كيناح

 شرالف ردم ودع یدنفا ندلایلو لتومطسف "( عفا یخ . و

 ۰ یدنآمدآ یضوطیلف یدلواتوف هد ۱۱۰۸ تولوا نیا هه و و 1

 ۱۱۰۸ یدلوایمالتم ربم زا سز د مردان وز رط ( یدنفا ل وطء نسح ) ۱ 1

 ۰ یدیادیدشبومنم 4 یناموبداو « ےلس  ملح « یدلوا ت ودم ةا ید
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 ) یدئنا نتح (  تورا ۲ ۱۹۹ اد شردن زد هطالف

 د یو خاص ) یدنفا نسخ ) رکید نادنیسردم یدلزا 4
 توف دن مرح ۱۱۰۰ (یدنفا قدح ) هدازلیلخت ندنیسردن 0۹ 0

 ) یضش طالب ) ) ( یدنفایرونسح (  دبع یرادهر بو
 نیش اشاپ یطصمەج وق بول وا سردم ردم ود ىدنفانماد عهدا ز | ,

 یوه هدهرجر هداروا هلفاوا یل وز یسریشمه یدتتفآ نسح
 یسهیکت ادن خرف هدطزلب هد ۱۰۷ یدلوا ید یدنفا ندا مارکو ٠

 ى :- ردنوفدم ووو یدلوا توف "الوفطم هدنمر ع ۱۱۰۰ یدل وا یخ ۴

 ردراو یرعشو یهلآیدیا لماک س ردشع ۰
 دداز یقایراد هند ) اا نسح) ۷

 جارخال دمب یدلوا یمادخک هطوا صاخ هد ۱۰۸۲ ضیفثاب ردیوردا

 بول وا یظفاحم تارو هدعب یدلوا یفرصتم دیچ و رهشنکسا ٩۲  ۰هد

 یزو هرکصو یبیکب رلکب یلوطاناو راوشمط هدمب یدلوا ینادناموق تهحوا .

 هد ۱۰۹۹ یدلوا بوکم هلکماقک بولبدیارومأم هکسوا هد ۱۰۹۸ یدلوا
 اتو" ابقاعتم یدل وا یرادرس سورکنا هلیکلیلا و بلح هدعب یظفاحم دارغلب

 یداولهراداو للتفرعم یدلوا توف هدنرفص ۱۱۰۰ بولوا یظفاحم >
e 

 ٤ یدنفآنسح ( یناراسردم یدل وا توف هدنرخالایذاج ۱۱۰۱ ددىم ودحم

 ۱ ۰ یدلوا توف هدنلاوگ ۱۱۰۲ ید
 د ودع ی دنفا دم مالس الا حس ) هداز یوهرقنا ) ) یدنفانسح (

 : 7 ۰ یدلواتوفهد ۱۱۰۶ یدا ندیلاوم

 ۶۱ هدهشورببول وایمهفیلخ قصا یدبدنقرعم .  (یدنفانسح )

 ۰ یدلدبا نفد هناروا یدلیاتافومد ۱۱۰6 یداراد ه واز

 ۱ ( نذوم) (اشابنسح )
 ما ۶ یدلوا ىئ ما یحاتسب هدعب یتاغا دبلدو یسافا ریکشدب هدن وزدنا

 و قادتنو یدلرب و ترازو اب اار ینریمکی هدتلوالا میر

 ۰ 9 هد ۱ هتک 4 e بولوا ىنيلاو



 حس 6/۸ رسم

 هنر هدنسهمصاح نودبولوا یکیرلکب ییا مور هد ۱۰۹۰ یدلوا یلففاحت

 قرهّش راچ هلنعشد هلم راقا و دالواهدناصهر ۰ یدلر وی ناسحا ترازو

 ۰ يدبا عيه < قداص ۰ ردم + لفام « یدیشمامک ینیللا یتسرلیدل وا دیهش

 . ردهداز اشاپ قطصم لورام ( كسح )

 لیصصلاب ردکبرمیکیالایردپردیلراتسوم . (ربع ) ( یدنفانسح )
 تدم هنسییرکی هرکص ردشلوا یدنبشقن بورونوا هدنر ندنرلهسردم اف

 یدلوا ظعا وهدنعءاحاف و و یصش ه وازرب هدعبب وروت واهدنس 4 واز یلج مکح
 رهن قرفو خاصو فقع یدلبا لاح را هد ۷ یدک هج هد ۱

 ییطصم هرف نکردیک هنسهرصاح هنایو یدا لاثمالا ردان هدابۇرریبعتهلغلوا

 ندهرداهذهبلا راشم بوبلیوس ینکج هبلک غاصهد ربع یابور یکیدروک كناشاپ
 ۰ ردشماعا تدوع هدیسودنک قحاو شک ادیعب هداعسرد ینو

 هنولها هد ۱۰۹۹ بولوا ندارما ( یجولو ) (اشاپ نسح )
 ۰ ردشلیا تافوءهرکص هنسیکیار و شلوا یظفاحم

 ورم یدلوآ يمال وو  شراذم ردل و صف یا
 ء ردشلا تافو هدنسهغایذ ۸

 هد ۱۰۹۸ های هداروا بودنکدنضسلبارطردهزابا (  كننسح )

 راشموس یلاها ینسودنک ردف هزه یدلوا یادو یلاو هنز یاد د روغ

 - یدلوا توف هتروص وب رایدلبا عفدو لزع هرکص ةنسرب هدهسیا

 (یجفاوف هجوف) . (اشاب نسح)
 رادار زض قا قد یہ تولوا ینادضک هاب ییصم جام روز گرا
 رکن ادص ی ی ییسیکی رلکب هبنق هد ۱۰۵۹ یدل وا قرمصتم نمرج

 ۱ ۱ ۰ یدلبا لاعترا هد ۱۰۹۸ یدل وا یسیکی

 یشابیجشز بوش ندقاحوا رددوبرا . (قالوچ ) ( افا نسح )
 یدیا هتسخ هکیدلدبا لرع هدنس هې |یذ ۱۰۹۰ بول وایسادشک لوقهد ۵
u ۱ : 1ات ردشا واتوفهدعب یدل وادعاقسهدنلئا وا ۱۲۰۸ یدل وایماغایرچلیءهد ۱۰  

 هروخاربم لوب ضیفالاب ندن وامخ نيام ) ثكحوک (,) "اغا نسج (

 یدلدا لزع هتسوا یدل وا روخاربم هد ( ۱۰۹۹ ) ید شمل وا اد

 لزعلا لدعبیدل وا یثابشواح هد (۱۰۹۹) (انا نسح یلغ واش
 ۰ ردراشلنا ت تافو بفاعتیبریر



 بس 6م تن

 « ردیمودخم یدنفا دمحم ثلا - ( هداز ناتسما ) ( یدنفا نسح )

 03۳2۶ بلا منو قیر ردیفتسوب ۰( یدنا یمن نی )
 ۲ ئدلبا تماقاو تحابس هقبروزبا هرکص یدلوا یش یسهیکتاشاب رادعلس
 a هدراعشاو تانهلا ىدا رولب رفج یدلیا تاقو هد ۱

 ۰ ردرا و یتاوید ةدرفج ع

ا یعدآ اشا یطصم هرف ( اغا نسح )
 ۳ ۱ بول و

 عومه رل ها هزو یکیدرو تصخر هن داشک هللوشر  هسیک شع یدیشلوا

 ۱ و ) افا نسح زازغ ) ندن رلاقا كهللا راشم هلن 6 یدلدیا لم

 ١ یدبشلدیا قاتلا های رد یارما هد ۱۰۹۹: بولا یئاب.یوبقو
 ۰ ردراشللا تافو بقاعتم ینبررب

 جش ننسح ردیسیلصراف شعرم (  یباتیمصع ) ( یدنفانمح )
 + سردم هلغل وا یلعم یمودخم یدنفا ییعصع ندرودص بول وا یموددجم

 . ودشلواتوفهدنلوب هرو ةن دم هد ۰۶ بول وا یمالتمهکم ۰ صصهم هدعن

 قانا كن رفصص ۵ ( یدنفا"نسح ) یلهنسو ندننسردم یدا لضاف
 ل س 5 4

 ۲ ۱۳۹۹ ید ( یدنا ین )للا ینیضاف بوس ندنیم ردهو

 ۰ ردشل وا توف هدنحر

 (اشابنسح )
 1 سلبارط هلن راز وهد ۹٤ ردشل وا رادرتفد شاب هد ۸ بوشش ندهلام

 0 ۳ ۰ : یدیا یا ما ؛تساح ردشلدا لتفهد وک راش هد ۱ ۵ یدل وا یمیلاو ماش

 ( كچوک ) ( اشا نسح )
 هد ۱۰۹۲ هرکصو ینلفرضتماش سلبارط یلاسبو تعاص2 بولوا ندارما

 هدنکوا هنایوهدنلاس ۱۰۹6 ردشلواید ومیسلوا یبیکب رلکب لیا مو رلعفعلاب

 یمانارادیس بوشیت ندقاجوایخد ( اشابنسح ) كچوک رکید یدلوادیهش
 ۱ ۰ یداوا توف هدعب ردشل وا یساشاب هکفلس هد ٥

 ( هداز هجاوخ ) ( اشابنسح )
 ۳۹ 1 راوب وا هلی اب یکی راکب هاکهرتس وک قارا رب هدب اب را بول وا ندایما ردیلهرد
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 تو

 0. ۰ یا ۳

 Yt .. ءس ھمت

 س زر
 3 رخا هلقامشابجب وق ا اخ نکیا هدز] یاب تراژو هد ۱۰۷۳ یدل وایهاشداب

 ارح ٌوموشعصهدعب و هرفنا هد ۱۰۷۹ یدل وا لضصةنمودنناضمر ۱۰۷۶ یدنل وآ

 رلکپ هلکتتا افتخا ورارفيدلدیا شیفت هد ۱۰۷۸ پول وایسیلاوءتسلس ویزوا
 ۰ یدلیا تافو هدمب بول وا وهج رهظبم دمب شادبا عن ر یکلیکب

 نا ریمریمو یشاب جویف بولوا یرادعحس اشا دارم (اشاپ نسح )

 ۰ یدل وا دیهش. هنسواقرهلوا ا ییا o ۱۰۷۸ بول وا

 هلبا لزعهد ۱۰۷ بول و ایساقا راد سیراب ردیرصکی ( اغا نیج ).

 ردن وردنا ( اغا نسج ) ندشلیا تافو هداروا بولپدا یقین هن راصح زافوب

 بول وا یا روخا ربم هد 1 جارخالا دعب بولوا . یاب هط وا صاج

 . ° ریشل وا توف هرکص

 داماد هب یدنفادج ن وډ سردم ردیکیاح ) یدنفا ج الص نسج (

 : یدیامدآلباص یدلیا تاف وهدنس ها یذ ۱۰۸۰ یدلوا

 ردیلغوا لیعاسجا یلفای هدهنوف ( نوزوا ) .( یدنفا نسح )
 كنلاوش ۱۰۸۱ یدلوا .دعاقتم هلیسهاپ لوپناتا هدمب. بولوا التو ںیردم
 نکل یدنلوا بیقلت ( لضاف,) یتیم, هنلاک ولضف یدلوا توفهدندرد یمرکی ر

 ۰ ردیدفا یک یودخ يدفلوب هدفینصتو فیلأت

 ( یجتراص ) ( اشابنیح )
 قدهلوا یراب رهش راداکر هرکص یدل وا یشاب یعقراص هدنوامه نوردنا
 یسیکب رلکب یلوطانا هد ۱۰۸۳ یدلوا یسک راکب روز رهش هد ۸

 ۰ یدلیا ِتافو هداروا هد ۱۰۸: بول وا
 ) اشاب نبیح ۱

 رکیرابدهلراز و هد ۱۰۷۲ هدعب یدل وایراپ رهش نادق وج اودا ۱

 یذاج٩ و هدحهد .VAS م زوم هډعإ وش ادال هد ۱ ۰۶ ید وا یسلاو

E:نور رطهد ۸۳و رکب راد افاد اا :ءدن رخ ال|یداج ۸:۳ ویلو دنر خالا  

 یدلوایسیلا و هرصیابنا هد هد لزعلالدعبو ءمصبهد ۸۰ وداد هد ۸۶ و ۳ 8
 ۰ ید رد2م,هرومآ "ورادا یدلبا لارا یضوط هنګ رات ۱۰ ۸۸

 یدل وا یسالنم شع سه و سردم : ( هداژ نداق هنیما ( ) یدنفانسح (

 . یداوا توف هد ۱۰۸5 ًالوزمم



N Ee 
  ۱۰۷۹شف طصم ندیلاوم یم ودخم یدل وا توف هدنل والا یذاج ۷ 2

 2 ( رده یسهناح ول وم شاطکمب ) هدد نسح  FVتاو هد

 یدلیا - 4
 2 (روک ) ( اب نبح )

 1 | یذو یسیکیراکب یلوطانا هد ۱۰۹۵ ی لا قرهلوا نده ولا یارما

 لوبناتسا هراز و هد ۱۰۹۸ یدلوا یسیلا و یلوطاا ایاتمد ۰ ۰5۷ و نامارق

 ا ۰۷۰٠ یدلوا یرادرس درک هلبلج ههنردا هدنابعش یدلوا یماقمعاق

 . تو تو هجا دما نوکر ندنلوصو ینامرف هدمسیدقیچ ما هنلت

 rE 1 . یدلر وک یمدخ

 ۷۲ یا یسالینع بولا م سردم (یدبنا قشع نسخ )

 ۰: رد عاش کرتو یسراف یدلوا توف ینوک يجد كن رفص

 ( هرق ) ( اغا نسح جالا )

 شاب یمه ر دق هد ۰ ۰۵۳ و یدلوا یباقمعاق رادرتفد بوئش ندهبلام ا

 يفرصتم ماش سلیارط بولیدبا . لزم .هدنمرحم ۰۰٩ قرهلوا رادرتفد

 ۱ سلبارطآ هد ۰۹6 رارکت هلصانم رود هدعب یدلدیا لزع هنس وا یدلوا

 هد ۰ VY‘ بولوا لوقنمهیصنم راسو لوزەم هد ۰ 0 یدلوا قرمصتم ماش ۱

 ردشلوا توف هدعب بولیدا لزع هد ۱۰۷۳ و یدلوا یسیلا و رکیراید 6

 هور ردیلتورخ (  یریکناهح ) (,یدنا ندلاناهینسح ) ۷

 . یدنبشقن ردح اباب هدیوبا یدلک هلوباتسا هدنسالبتسا یلالح بودا ترحه

 hk تلہ با یوا هل جاج کاب ءرکبص یدروتوا هتک

 را 7

 ( ناولیپ «هل) ( اتابنمح )
حاصم درس یادت هنن زخهد 1Y تودنا تاعت ندهط وا صاخ

 ب

۴ 



 ای ۱۳۷ تا

 ۰ یدلیا تافو هدرلهنسو . ردشلبا لاصفنا هد ۱۰5۹ یدلوا

 (هزابا) ( اشا نسح )
 ناکرت هد ۱۰۹۱ هکیدلروتک هدکلر هدننرادص بولوا ندنرامدآ اشا ریشیا

 هدنابعس ۷ هنسودنک بوداناصع ه رکصت دلت كناشاب یدیشعا یاقا

 نا ءرکض  یدلوا یسیلاو بلح ندارو یدلربو یلیلاو رکیراید هلترازو
 ناتسهل اشاپ دمع یلیربوک و یدتبا عسوت ردق هنتالو یلوطاتا ندبلح هلت واقش
 راهداز اشا رایط هلنا اشا ناعنک یراص و اما قاط ر هلغلوا هدنسه راح

 یرلنون هلا هلیح اشا یضنرم تباهن رایدلوا تواقش كرت شم ارعا ضعبو

 یراقدلوا رفاسم یتسهلج قره بوط ر هدننابعش ۱۰۹۹ و شعا بلج

 ازربم ناح < داهرف هد ندرن و »" ردشم رب دنا مادعا هدر هناخ

 ( اغا ىلع ) یلهفک یسادک و ( افا شوای- ) یس هدونو نیدرام ۰ رلاشا

 اشا قطصم هداز رابطو یماما اشاپ ناعنکو ( انا دم ) یارک رابح قو

 ید ( انا نسخ ) یشادنرف مداح هدهمصوب رد رلهدآ یک یلغواو یسادخت

 یدا ناخ ههاشید ندنرشادفرا كنهزابا هدو ردشلدا لنق هلیلغوا چوا

 الج یرترهو یدا قداص هتلود هزابا وب هد هو رشبا هن هزاباو هن
 یراقعلاو ندنتلادع و ندنعلاط وق كنهلع تلود قخ باتع هده دلا
 ییایقنکیا هدناتسهآ نوام یودرايشو اص وصخ ردنا عفد هلروص رر

 فرش اصوصخ و یمودنک هلا هباص ریبادت نکل یدینغا جانا یهلغشم هلن

 عن یک یرالءوا راسیطو شلوا داماد یکناعنک یرانتص نابمتزوک یترازو

 ۰ ردراشلدا وح بوک لا ربهدآ شغل و تلود هد زورا

 یسالتم هنسو + سردم ردیلغوا یدنفا نطصم (  یدنفا نسح )

 . یدلبا تاف و هد ۱۰۱۹ یدلوا

 اشا دم یشاب قوق ناوج (  هداز ماخ ل رک ) ( یدنفا نسخ )

 توف هدننابعش ۱۰۹۹ یدلوا یسیضاق هم رکمهکم : سردم ید ندنسایرفا

 ها ۰ |یدلوا

 نسح) ردیمودخ یدنفا هادبع  (صوصف حراش) ( یدنفا نسح )

 یدلوا توف هد ۱۰٣۹ تولوا ندنیسردم لالش ( صالخالاوا یدنفا

 بولواندنیسردم ( هدازیکرو )( یدنفا نسح ) یدتا حرش یرشوررد



 ۳ تم ۱

 3 اه ۱۰۳ وز ۳ نکل یداوا ینیمنونامه ا
 e ۰ یدنلوا لق هد ٥٥ا

 8 >ردم بریم یدثفا تب ( هدازماما ت ) (یدنفانسخ )

 ۱ . یدلوا توفهد ۵ "الوزعم بول وا ییسالنع هتسوب

 3 0 هدنافو بولوا یاد انا لع ییما درک .( یلج نتح )
 یدلواتوف هدعب ردشلدا لزع هد ۱۰۰۸ یدلوایتیما هل رک .هدنل والا یذاچ

  كرک هد ۱۰۹۵ بولوا ینیما كرك و نویف ( یتمرا ۰ اتا نسح ) یرصاعم
 . ناربدلو دوج وب « هرانچهعقو » یدلوا لوتتم هدنسهعقو رانج نکیا یتیما

 ناف دوبنرا دمع یلماش یساقفر بولوا یهایع رب هدنمان ( نسح موز )
 هلکتا بلص هرانچرب یرال وتقم نوک وا صعتویدنلوب هدکل ربها « یلغقاع
 هلا ( نسح ) موفرم ق سیر هجن هعقو یدنید « یسهعقو رانچ

 "( افا نسح روک) ندنماقفر ردشلدا لد هدنرخاوا ۱۰۰: بولیروک "
 ۰ یدنا لتق تولتوط هد ۸

 یدل وا یماغاباستحا لوبناتساهد ۱۰۷۸ یدج ندرس (انانسح)

 رایجویف هد ۱۰۳۸ نکیا یثاب یوبق (  یلغوا ولفجنز ۰ افانسح)
 1 اراد هنیح هزابا و ییهینستاررح یلیرپوکمرک ارادرس یدلوا یمادَعک

 Kt هد N عیاش ربخ لاک الا دعب یدلربدنل و هدنتهدح لاصبا یت راب وتکم

 نسحیلد « انانسح ) یدلوا لوتقم بولاغوا .هنردغ یلیر وک هد ۸
 3 لزعهد ۱ ۰7۷ بول و۱ ٦٦*۰ یعهبات ةعفذ بول وا یشابنابکس هعفد ییا( هاو

 ۰ یفاب یحاتسب هد ۱۰۹۱ بولوا یشاب یبهطلاب ( انانسحهطلام ) ردشلدیا
 هدنسهخایف ۱۰۹۹ بولوا ,هتهلقلسوساح هدنایصع اتام نح های یذلوا
 ردت# ثعاب یسم ریدنلحالس یرلحناتب هدعلق یو یدنل وا لق
 هدف دنا دج زو تولوا یساغا یدچکندرش ربهاع ( اتا نسحا شاقتا )
 ا  هدنربداج ودیدلیا لتف یداق وجاشابدجح یلبرپوک یدل وا یتماقآ تاشتحا

 ۱ یک هدنئاضمر ۱۰۹۸ هدقدلروب یلاع مولعم یکیدلیا تن هغمروا

 . ۰ ردشاروایرنویو بولت وط (اناطصم) یماغا رادحتساصوصخ ویمایمش و
 ا یدلوایمیلاوهرقنا هد ۰۹۸ بولواندارما . ( زننن) -( اا نسج )

 یسیکبراکبهتسو هد ۱۰۹۸ بولوا قرصتم هولا ( لاپوط « اشاپ نسخ )



 تس ٩۳6 تن

 هد ۱۰۵۸ یدلوا یسیلا و بلحهد ۱۰۷ هاب الو زارا یقرصتم هدکن +

 1 ۰ ردشا وا توف هدعر كرهدا لافتا

 یمادتک رایجوهتهد ۱۰۰۹ ضیفتلب (  هدازکبنیدبا ) .( انا نسح )
 یبیلوتم یعماج اشابدجا هدوبش وط و یابی ویت ( اا نس ر کید ردشل وا

 ۰ ردشعا رعت دیدم یروک ذم عماج بولوا

 یمادضتک نوبامه نرخ ضیفتلاب ردیلتوبامه نوردنا (هزابا) ( انا نسح )
 یدلدیا لزع هدع) یدل وا لوا روح ارم هدئساه ر کد كنلاوش ۱۰۰ یدل وا

 یکی ناصبلیا هدن رقص ۲ یاب هط وا صاخ ( یظفاح ) ) اا نسخ )

 ضیفتلاب رد وردنا ) اغا نح ( یدل وا یشاب هط وا صاخ هد هدنلا وش

 لزعلا دعب بولوا یسادصک رابجویق هد ۱۰۹۲ یدلوا یادم رالبک

 ۰ رایدلیا لاحرا هدرا هنسوم

 هداعسلا بایهدننجر ۱ ۰ ویاب زاده زخ ردیل 0 9 ) اغا نس (

 یدلوایراب رهشراد هنزخ هدنسهدعفلا یذ ۱۰۹١ و یاب یرالک و یماغا

 ۱ ردشباتاف و هدعبت ول وا دعامهد ¥

 لوماتساهدناضمر ۱ ۱ تول و اژلثم :س ردم ) یدنفا یضای نسح (

 یمرکی نیامد ۷۱۰ ۳ بول وا لوزعم هدناضصهر ۳ یدلوا یهبضاق

 نیدتم ردن وفدم هدنسهب واز یعود هدرادکسا رددوا توف هد دم

 رددنفآ دلا ندرودص یجودحم ىدا

 لوب ندیسو ردوسنم ههداز دالوناح . ( ېلکب) ( ااپنسح)
 اشا نس> هژابا هل وا هتسحو یدردلاح ییرافوتهد ۱۰ یدل وا قیصتم

 ۸۳ روبد ید » لایا 1 ردشلوا توفهدار وایدلروتک هلا هرکتسد هناي

  هنوف هدنلوالا عبر ۱۰۹۳ ندقلاولربم (  یجارچ ) (اشانسح )

 .یدلوا توف هرکصو لصفنههد ۱۰۹۵ یدلوایسلاو
 دیک هیلوطانا هلتمدخ بولوا یا جوو ٠ )خاو ) (انایسح )

 رایجویفو یدل آ ترهش هلکعا لتف یاخا شاتکب روهشم هد ۱۰3۱ یدبا
 یدل ردن وک هنخاصس هل وک هدرا ودم هد "۲ بواو)یسادنمک لوقو یمارےک



 یبهلاقهد ۱۰2۸ ردشاوا باتکلا سر الاد ۱۰5 ان هد ۱۰۳۸ الوا

Eا 0  
 1 ردپشلوا توق هد ۱۰۵2 یدتیا تمدخ زاربا ءدنیدأت كلی رلغوا

 ارج E ۱۰ ن ا یلس سا ف ( تا

 ا یتیما هاست هدنلا ون ۳ نو دا ۰ قد سا شا 1

 راذک راک« رابح « روسحب یدنلوا لتف هداروا بول وا ین هسودر هدنمرح 6

 ٠ یعوبخم رب شل وا یبتاک یریکی ید ( ( يدنفا نسح ) یداماد كنو ېد

 . رددنفا ( مساق ) ندیلاوم

e.ی یار نرم  

 e ۰6 بولوا

 هد ۰ هجرت .یدّمش ندیلام باب ردیاهنسوپ ( هجو ) ( یدنفانسح )

 رغب هددیناود تامدخ ردو هنس شقلاو شلوا توف هد ۱۰۵۶ بولوا

 م هنا هناج دارم ناطا-س بوزاب یتحرات لودلارابخاو هجرت یعباقولاعب اد

 هدعب هللزع هدنلاس ۰ ۳9 دی

 ۰ ردیللوا یمودخم كنو ردشلوا توف

 . (كجوك)  (اشاپ نسح)
 یر هدناصهر ۰ ۰۶۷ و یشاب نابکس بولوا ضیفم ندنغاحوا یرصکی

 ۱ سلبارطابامتمو ناو هدنمرح 44 یسیکبر کز دادغب هدنابمش ۱۰۵۸ یمات

 r 7 یدنلوا ن هبهنوق هد ۰ are یسلاو مورضرا هد ه۰ و ماش

 یرتابا O هددنرگ ۰ 6۸ ردشلدا رومآم هبرح هدنرک

 ۱ . ردشلوا توف ارثأتم ندهرجو
 7 دا ۰ ۰۸ هلقلاشا ضرفتلاب ندقل حمأف وط (اشاب نسح یحافوط) "

 E o یدنا رعیانفاهدرلاروا بونلوب رضاح هدنبرح درک و یدلوا یماشاب یرفناک

 3 ( مع ) (اشاپنسح )

 3 یمیلاو نيدوب ةراز ولا eR ۱۰۳۹ بولوا ع مردن وردنآ

 ای ژزءو یمیلاو هبنوف هد ۰ ؟۸ یدل وا ی اج راوشمط لزمل !!دعت یدل وا



 اچ با

 بودنا بلط هدننو ایقشا هدنداهشاشاب ظفاح هدنوورمیآ ییا ر بولوا

 : رایدلیا لت
 نوردناهنرزواییتق ییاغانسح نامهروط " ( طاطخ ) ( ا2ا نسح )

 ینانایرهکب هدنبجر ۱۰۶۱ ردشلوا لواروخا ریم بول [ ترهش هدنوبامه

 یسیلاو هنسو هدنرب یعرکی كننابعُم هنسواو یدلادا لزع هدنفو زآ بولوا

 هرکصیدلبا تیوییغهدهنسوب ندنفیدقبح هبنس هدارا هنلتف هد ۱۰۶۲ یدلوا

 یر هدلاحو یدمهلب هریک بوکچ هباوزتا نسودنک توا

 یدل وا رخآ

 یدسلوا یشاب نابکس ضیفتلب ردرھکب (متیگی) (اغانسح)

 هدا :«6 ندننلادتک رایج دا (اطآمنح ) رکید یدلیا لاصفنا هد ۳
 «رایدلبا تافو بقاعنم برتر یدلوا یمادصت ریجویق

 (...  یدقآ نیح] و
 ۱ هد ) یرداررب ) هلعل وا یردار یبدنفا درب هداز ماریب ردهم اما

 ۲۰۳۲ یدلوا یسالنم هنردا ۰ هطاع + بوتا , هکم « سردم شل | ترهط

 . یدلدا نن هب هسورب هللزع هدننابمش بولوایسیضاق لوینتسا هدنرخالاعیر
 قرهنلوا لزع هدنرفص ۱۰۳۷ یدلوا یرکسعضاق یلوطانا هدنلاوش ۵

 هرکص یدنل وا لزع هدنرفص ۱۰۳۹ یدلوا یلیا مور ردصهدناضر ۸

 لرز ردشلبا لارا هدنسهدنقلاید ۱۰۶5 یدلوا یمردم تیدطاراد
 یدا لدام ء فیقع « لضاف ۰ یدلدبا نفد هاروا ردرا و یمةسردم هدولوق

 ودرایدفا یناضر ضاشو دبع جش ندر ودم ىزا او

 لوفشمهتاماط هدحاف زواحم ندهن قرف ( یھکسا ) ( ) هدد نسح (

 هدنراوچ یدس فا فطصم نمایلاوا ردشلوا توف هدنلاوش ۱۰۸: بول وا

 بو ذح ر ندهفشاکم باحعاروهشم هلا لاح وا ردن وفدم هدنسهرق

 + یدآ

 ندیلاون رديه ود یدنفارمع (هداز |دّشک نسح ۱ ) یدنفا نسح ۱

 ۰ یدل وا توف هد ۰ ۰٤۸ نکیا

 ماش سلبارطضبفثلاب ردیفح اشا ناوضر (  بص ) (اشاب نسح )
 فیس نکبا لوزعم هد ۱۰2۹ یدسلدا لزع قلارآو یدلوا یسیکب راکب
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 ۰ 2 SR ۱۳۲ هی ۱

 ٍ E آل ۱۰۳۰ یدلوا ناز سوت دیو نامارق و

 ندرابکب راکب هرکصو ندارما ردیلناصبلبا ( رارپ) (اشاب نسح )

 هلا | راناربا یدلوا یظفاح لصوم هدعب یدنلوب هدنرح هل هد ۱۰۳۰ یدلوا
 ۰ . ۰ یدلوا دیهش هد ۱۳۰۵ هدنرح

 1 | (اغاب نسح ) ۱
 ۱ ۲ هد ۱۰۲۲ یدل وایراد د ب وئش ند هيلام ردم ودعاشاب ءادبم ەز زر

 ۱ يدلدا رومأم هباسکا ینیرهوسک نیم رح نیمرحو یدلوا یسیکب رلکب شبح
 . ابیات هدندمزآ بونلوا لزع هدنلئاوا ۱۰۲۷ یدلوا رادرتفد شاب هد ۹

 یدلوا یسیکبرلکب یلوطانا هد ۱۰۳۰ یدلدا لزرع هد ۱۰۲۸ یدنلوا بصن

 یدلواریسا هناربا هد ۱۰۳ یدنلوب هدنرح بول وا یسیکبرلکب نوزبرط هدمب
 8 ۰ یدبآ ردم یدلوا توف هداروا

 تاتو هد ۰۳۹ ا ندنیسردم .. ( شابلاص ) ( یدتفا نسج )

 یتالنم هربت رددنفا ( یربص نجرلادبع هداز شابلاص ) یودع یدلبا 1

 ۱ . « ردصاش ردشلوا توف «دنرخالایذاج ۱۰۸۷ بولوا

 ىس ۷ ورهدماشب وديا روهظهدمدقلا تف( مز و) (یدنفا نسح )

 نود مو صاس ەدە ۱ رادهنسلا و لضافیدل وا توفهد ۰ یدل وا یمرده

 ۰ ردراو یسهربتعم را 1 ویاسیدابا حرش 2 یصرافنآ

 ( یرایرهشداماد ) . ( اشاب نسح )
 . . یدرک اش جارس هلمدخ هاغا دمع ریکدشاچ ردیلغوا یرصکی رب یلهطاتچ
  باستناهباغآ نطصمیاح هرکص بوللآ ههناخجامم هدنافوكنمافا یدلوا
 FER £۰ ؛یشابش واچ «یییما طم دکل وا یباقا هداعسلا راد اغا یدتا

 . یدلوا ارد نادوبف هلکلیکب رلکب هد ۱۰۲۰ یدلوا لوا روخا مو یشاب

 هرهشنکب هد ۱۶۰۱ یدلوا نیش هو ترازو ٌهراب هللزع هد ۰

 ا رس رب هداشا كيدک یدلیا لاحترا هدنجما هنس وا بودیک هکمروس
  ندنرلناطلس كاج دجا اطلس ردشغلوب هدهژیلح تام ردشلدا ن ةد دنتلا

E,۰ یدیشلیا ځور  

 ترضح بحاصم ضیفثلاب ردلنوامه نوردلا, ( هفیلخ نسح )
 ۳ یساقما یرھکی هد ۱۰4۱ یدلوا رهظم ههجوتر هاغلاقوف یداوا یهاشداب
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 ) دلال رددنسافلغ یدنفا لا )لهفوضر دلیتعا 1( یدنفا لدع نسخ
  ۱هد ۹ یدل وا یس یسهواز یادتان اون هدا یس ینهوازادننک خرف

 , ردشل وا توف هدنلاوش ۱۰۲۰ یدنلوا ناسحا یسه واز اشا یطصم هجوق

 ناطلتیلج شی ورد » هن زب ندن ابحا هدنساننا یرلاقتنا یدا دشرمو فرام .

 هاش دان هقیق ةا یف رد «كدایار رض نع ودنک شما لکد راح دقن قدردلایدجا

 ایسا راو ینامکرب موظنم هدر ادک و هاش رابآ تافو مدقم ندنرتمضحم

 (یلقب) (اشابنسح)
 یانروط هد ۲۰۱۲ ویشاب یوق هد ۱۰۱۰ بولوا قم ندنواهه نوردذنا

 هد۱۰۲۳ یدلدالزعقلارار بواوا یسیکب رکبم و رص را هد ۱۰۱۷ هدعب ویشاب

esهد ۱۰۲۷ یدلوا رادرس هنرزوا نارا بولوا یسلاو مورض را  

 ۰ میم ربدل وا ربسا رلاشا ینطصمو دمخ نوک وا هک یدلوا دیهش هده راح

 ۱ ۰ یدبا مدقم « راذک راک

 هد۱۰۲۹ یدلوا یشاب نابکم صفا رر:  (ءرق ) (اغانسح)
  ردیم ودخحم كن و افانیسح هدازنسح هرو یدل وا توف هدعب و لزع

 ةداعسلا باب هدنرصع لوایطصم ناطلس ( نامهروط ) ( اقانسح )

 نسحطاطخ هدنونامهیاس هلفاوا هدنمعدصق ءوسهراهدازهش یدلوا یساما

 رای دلیا تقا دض هم راتعن لو بور دل وا یتیبخ و قافتالابیل وی راص ویریب لدو اغا

 ( شاه ) ( اشابنسح )

 هدب رخالاعیر ۱۰۱۱ بولوا روخاریم لود ٥ ردضيفم ند وامه نور دنا

 ۱۰ یدلوا یشاب جو هلا لع هد هدعقلا 0 یدل وا یسافا یرصکی ۱

 ییسکب راکت لام ور هال عهد ۱۰۱۳ یدل وایماغا اکرم + گی نارك 21۸

 ىا اق ترادص هد ۱۰۱۵ یدلرو ترازو هلا لنګ هد ٤ یدل وا

 هبق رزو هدندوع هلءرابهدونبول وا رادرسهن رز وا یلالج ەد ۱۰۱5 یدل وا

 یدلوا توف هدنئاضمر ۱۰۲۲ یدلدبا دعاقت هرکص هنس چاقو یدلوا نیشن
 ۰ یدامدآلدتعم ردشمالا ترهش هلتمدخءوس ه و هلتمدخ هل ردنوفدم هد ونا

 ۰ یدلوا توف هد ۱۰۳۶ تولوا عاما نع ( ىلع نب نسح دیس )

 (اشاپ نسح (
 هد ۳ یدلوا ندرلدکب ر اکب هرکص و نداما بولوا ندنامص# ردسک رج



 8 ۱۳م | شو
 دیش هدیرح هد ا 9 قنلوا ینیکت ر سو +

 روض هدآروا بولیردنوک ههژف هدعب رلبدلوا حورح ربارپ هلکب دمع,
eیداوا عبار رزو هلکعا ناشیرب یتس ودرا ن نشد هلا لیح فئاطل یدلاق  

 14 یدلدبا لزع ب تو وا یمیلا و ن.دوب هد ۱۰۱۱ هئسوب اقا مد ۱۰۹۰

 بامور ا اا هدنس هدعةلایذو هنس وب اار هد ۱۰۱5 و یلبا موز هدنبجر

 .قارار بول وا ا ۲ 0 غوا دالوب احیلالح ةنسوا یدا زا یسلاو

eدعاقتم هرازولاعم هد ۱۰۱۹ بولوا یسیلا و ندو ان هد ۱۰۱۷ یدزسوک  

 هداروا هدنرخا هنسوا یدلوا یسلاو ندو "بلا هد ۰ هادو: 8

 ۳ تاذر جوک قداص ۰ رب دم لقا < قسم + یلدج « « ردعلیا لارا 1

 . ,(یشاب یاب .. اشابسح ) ۳
 ,es ادیصهد ۰ ۰۲۲ یشاب یادش هد ۱۰۱۹ بوش ندقلاتسب

 . ۰۰ ودشلیا تافو هدماش هنسوا یدنلو هدنن رخ ىلع وا نعم ەد ۰ ۲۳ یدلوا

 اشنا كناشاب داهرف لوتقم ۱ ۱۰۰4 ردینامرک . (اقم) ( یدنفا نسح )

 ۰ یدبا نیدنم خاص یدلواتوفهد ۱۰۳۳ یدلوا سزدن ه هسردم یکیذلپا

 ا هدزو مس یدل وا دعاقتم هدممو صاف ( ىلج دع نسح ) لا"

PAR۱( ی  
 ۳ شیوردو رپ هداز هللادج حش ردیر ادکسا . ( یدینا نسح )

 نفد هدجا یو ثافو هد ۱۰۲۳ تولوا یدرک اش كرايدنفا

 ۱ ۰ ردروهشم طاطخ یلدا
 ۲ % ىدا ى ٩ ردا رم رال مقا - ئدى تع)

 39 ۰ ۱م عاص ردق هنس زوتوا یدا قند ۰ عاش « لضاف « ماع یدلوا توف

 0 ژدءرق هنر تالهوک و یدلیا راطفارب هدنوک چ وا ره ردق هنسیع رکی یدلوا
 a هب راش WEE یدا عرمشتم تباع یدلبا تدابع و تضایربویک

 رد لدردا زر ه-]وا نکع لیصع تمارک هلدضارو تدابع <« ىدا لکد

 . ىدا هردم بنکمو فرش عماح بودا داش هبصفر هد دایاون یدا ۱

  REتر هدلوصا لع ترش یرودق دلح ثرد < ردنوفدم ۲

 درا اقرو فرد اصل ام هدن وق رک او نمو حرش 4 یناعمحرشو 2

 | بول وندنیسردم (یدنفانسح ) رکید  ۱۰۳۷صفرندهفوتاولدىصلماددر 
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 ۰ ردٌشعا لق نوش مانی دهم مدنع راد ا اشاب ید

 2 ید لقا « ی e . ء ملح « می یه

Eهود ك ردا ند اض دجالا ( یدزفا نیدلام 2  

 لیصح و هل واتس ردیلغ وا لر میش یسهفیلخ یدنفا ا ا و

 ۱ یدلوا حش هد وقاص بوډا تیانآ ندیفشرظ نسح ی مش کو یدلبا م

 یدآ وا مش ها واز ها : ییطصم هحوف هد ۹۸۰ "ود ھا هرکص

 كنلوالا میر ۱۰۱۹ یدنیک هني و ه ةمرکم ۀکم ار نداروابؤدنا جآررکم

 تثکو رة یدبا لات ظعا وب لاعیدل وا توف هدالزنم مرا « هدنشکیا نوا

 احا ییهانشوم ترضح 0 هلل یدا یتاشنرطاح یسهفاک كن هل زمم

 ناخ دارم«ناطلس صع یاب لیدنف ها هرات هددعک و ا بول وا یداتعم

 ۶ هر دناعع الاغ عیج هلغل وا یهاشداب لوبقم بوداادب رانو هدشلات

 4 ردت وا ج( یدنفا نردلاارک ) یرلهودح هب دیکت وب هدعد ردند هنظمیدنا

 ۱ ( یدنفا ندلاءالع )ین ید ردشلواتوف هدنشایزکسزوتواهد ۱

 E 4 یر اخ ارا ۷٣ت واوا حک (یدننایدلازون)یعودخهدنناف و ەد 7
 1 2 قرف ) یدنفاندلاءراع ( یدیفحهدنناف وهد ۱۱۷۵ یدنفا نیدلا بطق

 Emr ۱۱۹۹ ( یدنفا مش اش ( سس طالبه هلیناق و

 نیسح.) یدلیا لاحرا هد ۱۲۳۲ بول 7 ج” ( یدنفا مشاه]) رکید هداز
 تولوا ن . ال ) یدنفا نس ( لهشام یمهفیلخ گنب دنفا ) نیدلا مجت

 ۱ و هد ۰ ٣٣۰۲یا ندایمنا زکا لو نو هود ص هل رنک دز

EE e 
  نیدلارونک یدلیا تاو هد ۱۰۲۰ یدلوا خش و تاو هساج یقیداب 7

  Iیدبا ندهنظم ندنراد نه ۰ 1 /

 6ر مدنا ولح ث * ناخ دارم ناطلس بولوا ضیفم ندنوامه نوردنا  ( 2 1اشاپ نسح ( |

 هرئص و یک راوت ۹ 3 هنس رک جار خالا اب یدیش وا یراب رس رآ 1

  بودا ماود هد رح هدودلاق هنشبابز زکلان ° دم هب راح قالقا یدل وا یسیکپ لک

 ۱ شیر کی هژنقهرکص و هنس وئهد ۶۰ ۰۳ یدراق حبو وطندن رخ < یمافا روز #
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 نۆ ۲ لوا ر لیکی راک ویزا هد ۷ ىدا دارا وا

 تا

 :هتدصم مالسلادبع کشم هلنوتاخ ( ینیع ) یخد ( انا نح ) یصشا

 ِ بس ۷ رپ بس

 ذی ۷ یی هجالا ۰ ین ) . ( اغا نسب

 : 0۳ یبلوا ینیلاو ناوزش ندنراهموف مرش هلفنع یلاسها ینلسنم
 : یدبا براح ۰ عيش ۰ نردشلوا توف هرکص هام رب ندنلوصو هاروا

 ) 269۳ دقن

 ۳ 3 یار هد ۰ 1 و قعغاط یایقشا یدنشاب ندبس و و دره

 1 لقن هرا وشمط بولی دیشبا قاشا رسد هدار وا ید وا کد رلکب سو

 . لف رارب هلکب كچوک یکی ینئاخوب اشان نسح یکابرت هد ۱۰۱۶ یدلدنا

 بدم شکهس بولوا یمادَصک هنامثکمیس ( انا نسح جالا )
 1 ید ( فا نسح جاسا رکید ) یمادختک اشا مهاربا داماد » یدلیا ان

 19 یم ود كنو » یدای ریه ر هناح یجهفوج یکدلبا اشنا كنساشاب

 3 نسح) اکو هکر ددنفا نسح ندیلاوم یمودخ كنآو یدنفا دم ندیلاوم
 ۲ ها بولوا ی لمن ید (افا نسح حاطا) رب « رابدد ( هداز ارعنک

 . رلهنسون بواب یییدصم یک رقبچ جد ( یلچ نسح ) رب یدیاب دج رب
 ۱ میم یلچ یا هلا دن و (ابب نسحب) رادلم ردشل وا توف هات

 ee سیا ( ی قامصم ) لیکو تمذ ردشعا اش

 ۶ ( یبلچ ناف ) یلغواو دج رب ( یدنفا نسح ) یحنادععش رلیدیوق

 ام) هدههمو هلکع|عضو ربنم ( یدنفا دم ) یام نکل رلیدباب بتکم
 ۰ یدند

 ۱ ( ینع) (اشاب نسح )
 ۱۰۱4 و یدیکب رلکب نم هد ۹٩44 بولوا ندا سا ردیلفوا لع دورا



 س ۱۲۷۷ س

 مظعا ردص هدنل والاعی ۱۰۱۰ یدلوا نیشن هبف ریزو هدعب یداوا رومآم

 یدلدنا لتف هدشوالا یداج بونلوا لزع هدینل والا عید ۱۰۱۲ یدلوا

 « یدلوا بوکنم هدنازع ( انا نیسح ) یلثع یمادک ردئوفدم هدرادکسا

 دلوت هد ٩۵۴ ندنبلص یدنفا نلع .( هداز یلانف ) ( یدنفا نسح )

 ردشغل و هدنرلت ولوم بوبا « یلویلک- هن ردا < سصع تلخ « سرده ردشانا

 یس هشاحرضررد ردرهام ماش l6 « لضاف یدلوا توف هدنلاوش ۲

 نجرلادبع) ندنیسردم یودخحم ردراو یسارعش “رک ذن و یسهلوبقم لئاسرو
 ۰ یدلوا توف هدننابعش ۱۰۳۸ ( یدنفا

 ( یضعاس ) ( اشا نسح )

 روخاریمهدنابعش ٩٩۳ یدلوا یرایرهش رادقوچ ضیفتلاب ندنوامه نوردنآ

 . یدلوایمافایرصیهدنمرحم ۹۹٩ یدلوالوا روخا ریمهد ۹٩۷ بول وا ین

 , رکیراید لزعلادعب هد ۱۰۰۱ یدلوا یسیکبرلکب یلیامور هدنل والاعیر هنسوا

 هد ۱۰۱۰ یدلوا نیشن هبف رزو بفاعتم نازه هد ۱۰۰۲ بولوا یمیلاو

 هد ۱۰۱۱ هلکلک هلژم رابخا ارثکا هدنامز یدلوا یماقمعاق ترادص

 شقک قرلوا یرادرمس مورضرا هد ۲ یدلدا لنت هنوزیرط هللزع
 یروظنم تدمر كالا ناخ دارم ناطلس ردشلیا تافو هدنرخاوا ۱۰۱۲ و

 ۰ یدیا مدآ لدتعم ردشلوا یدوسح كناشاب نسح یجب و

 ( هداز یللفوص ) ) اشا نیسح (

 بواواندآ ما هدننرادص یردب ردب ریبک مودخم كناشادمم لایوط یالقاوص
 دنسو هزکییاو ماش هعفدترد هرکص یدلوا یسیکبرلکب رکیراید هد ۷۸

 یدلوا یسیلاو نود ۰ راوشمط ۰ یلبامور ۰ یلوطانا ۰ مورضرا هرک رو
 دادغب هد ۱۰۰۹ یظفاح دارفلب هد ۱۰۰۵ یدلوا سماخ رژو هد ۶

 هن رزوا یحزاب هرق هد ۱۰۱۳ یدادبا لزع هد ۱۰۲ یدلوا یسلاو

 هعلق ابقشا ردشم رف ایقشا ردف .ك.دشب یمرکیو شاک هداقوت قرهلوا رادرس

 ریدلیا دیهش بوروا هلکشفت بونهرکو ا یرب یغیدروتوا كناشاب هدنجراخ

 یدبای قاورو عماح هدداد-فب ىدا لئام ههدیدو نهظع ۰ عيش « یلج

 *یدبایلام هلبرامر هفوکشو راجا بوریدپاب دس رب ندشک هلع یغیدروتوا
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 ( زودابق ) بولوا ندنسافلخ یورقنا نیدلاماسح ( یدنفا نسح )
 ۰ یدلوا توف هدراهنسو ردشلا ترهش هند

 ( اغا نسح )
 هد ۱۰۰۱ هرکصندقدل وا لوا روخا به و ینا روخاربم شضنفتلاب ردین وردنا

 یسیلاو ماش تیاهنو یسیکب رلکب لصوم هد ۱۰۰۳ ردشلوا یسیکبرلکب هنک
 ۰ ردشلیا لاحرا هداروآ هد ۱۰۱۰ بولوا

 ( یجقترط )  (اشاب نح )
 ۱۰۰۵ یدلوا روخاربم كوب هد ۱۰۰۶ ضیفللاب هدنوردنا ردسکحرچ

 یدلوا نیشن هبف هدعبو لزع هدهمعا یذ یدلوا یماغا یرهکب هدنرفص
 بول وا نیش هبف رارکت هد ۱۰۱۰ یدلوا یمیلا و دادغب هد ۱۰۰۵۹ نداروا

 هلردغ كناشاب نسح يجش ندهقيک یدلوا یسیلاو دادغب هن هد ۱
 نکیا یمانا یرچمکی هدرفس بولوا"مظعتم تیاغ ردشلنا لارا الوتقم
 مدقن هاشاب دم الال همفدرب یدبا ردا مدقت هراشا نانس قوصو دارم

 ؛ هجو یدلبا باچ هلکید « لی ینیدح ۰ هدکدشود هنس هبعاد كلا
 ۰ رداشاب نیسح یردار یدبا ناشو تکوش بلاط نایماک

 هدنرخاوا ۱۰۱۱ بولوا سردم ردیاتسدرڪ ( یدنفا نسح )

 ید دنايم ء جول «لضاف « ملام ردراشمربدل وا هدنسهناخ یرل 4 راح

 «یدلیا لاحرا هنسو ید ( یدنفا نسح ) یلهیالع ندنیسردم »

 ( دان ناطلس ) (كب نمح)
 ۱ ریکنشاچ هعفد یکیاو یشاب یحوبق ردبمودحم كناطلبب ماش امه هلا اشاب داهرف

 ۰ ردشلیا لاحرا هد ۱۰۱۲ یدلوا یثاب یمجهاش هعفد رب و یاب

 بول وایمامانچ ردیمودجم یولع لع نب دمخ نب مساق . ( دیس نسج )
 ۰ ردشلوا توف: هد ۱

 ( یجصت) . ( اشاب نسح )
 یسادخیک رایجوبف هد ۹۸۸ و یشاب ریکنشاجو یبهطلاب یلفلز رددوانرا
 تولوا یساغا یرصکی هدنس- هدعقلا یذ ۱۰۰۱ یشاب ی وقف هد ۹٩۷ و

 یداج £ بونلوا تز Ut هد: وش ۱۰۰ یدلدا لنص هد ۰۴

 هدارغلب هنلاصتا هرخذ هلترازو هدنبحر هنسواو یدنلوا لزع هدنرخالا
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 دن ۱۳۵

 ( مداخ ) (اشاب نسح )
 هدنل والا یداج ۹۹۸ و یشاب رادهنزخ بولوا ندنراافا قآ نواصه یارس

 هد هلق یدب هليا لعهد ٩٩۱ هرکض هامنوا هنسیکیا یدلوا یسیکیراکب یصم

 رارکنو زب ربت هدعبو ناویش هلتراز و هد ۹٩7 ,صالسنادعب یدلدیا سبح

 هدنرفسیرکا بول وا نشنهبف هدنسهدعةلایذ ۱۰۰۳ یدل و یسللاو نا ورم

 مظعاردص هدنچ وایمرکب e ۱۰۰۷ هدعب یدل وا یماقمماقلوبناتسا
 هدنتعم هیفوصانا ردشلواتوف الوتقم ینوک یعتلا كنناضهر ۱۰۰۷ ید وا

 هدنرادص .هلغل وا لئام هل یدنلوا نفد هدنلیبس بولوا یسهعشچ و هسردم

 ۰ ردشلوا یرایدا بیس بشت هنسانفا راک | ضعب

 ینوتسا هد ۱۰۰۱ بولوا یکب لیدنت-سوک رددوبنرا__ ( كب نسح )
 ۰ ردشلوا توف هدرهنسو بول وا کب دارغلب

 بول وا یرادرتهد هنردا بوشیت ندهیلام ( شا ) ( یدنفا نسح )
 ینا قش رادزفد ابا هد ٩۵4٩ یدل وا روما هبرح هد ۹۹۵ هدنناب زاد رس

 بول وا راد رتفد شان هد ۱۰۰۰ و شاوا رومأم هلاوما لیصح قرلوا
 یکلکب رصم تولوا رادزنفد شاب هش هد ۱۰۰۳ و شه وا ل هد ۱

 ییعماح ی نیما هداشابیساق هد ٩۸۶ ردشلوا توف هداروا بولوا دعاقتم هلا

 ۱ ۰ ردراو یسهلحمو بثکم ۰ یدلیا ان

 رادصس ثلا ناخ دام ناطلس ضیفتلاب ردي وزدنا ( اغا نسح )

 لاصفا هدنفو زا قرهلوا لوا روخاربم ءدننطاس لدي هد ۱۰۰۳ ردشل وا
 ۰ ردشلیا لاح را هرکص تدمر و

 (یلریک)  (اشاب نسح)
 ناس هلبا لوخدهنکلسایما هدعب یدل وا یشاب یبرقاچ ضیفللاب رد وردنا

 بول وا نیک زا یلوطاا هدب را رات ٩۹٩۵ ردشعاضیفت هلغلوا داماد هناشاب

 یتسلاو هینوق هد ٩۸۸ یدلیا افعتسا هدهسیدلوا یسیلاو ژوررهش هد ۹

 نیسح یالت و یدلوا یسلاو راوشبط هرکصو ماش سلبارط هد ۱۰۰۱ هدعب

 یسیلاو ناور هدب یدلوا بوکنم هلغلوا شمامهدا صالضا ییاشاب
 ۰ ردشلوا دیهش هد ۸ قره وا یسلا و مورضرا هد ۱۰۰ و

 هد۱ ۰۰۵ ردیمودخم كندنفا یلایخ ( هداز ینشلک ) ( یدنفا نسح )

 ۰ ردشلوا توف هد ۰ بو وا مش
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 یمەدلاو تولوا یعودحم ڭناشاب ندلاربخ نادوپق ( اشاب نسح
( 

 نداشاب نیسح مداخ هدمب یدنلوب هدرلبرح هلیسااب ردراو یتدابس ندنفرط
 هعشچ هد ٩۷۹ یدلیا طبضیمافدالبهد ٩۷۱ یدلوایسیکب رلکب ربازجهرکص

 یسیلاو سنوت هدنلاوش ٩۵۵ هدعب یدلوا صالخ هزکض بونلو هدنسهعف و

 . رد كن دمع یمودحم زدشلوا توف هد ۱۰۰۰ بولوا

 توفهد ۱۰۰۰ ردضشر یس هفیلخ كنابراسدجا ۰ ( زوداف نسح )
 ۰ ردنوفدم هدهسورب یدل وا

 هرم و ندنابوسنم اشاب نیدلاریخ ( ناو ) (اشاب نسح )
 توفاسبفاهتمو لزع هد ۱۰۰۰ یدلوا ینیکبراکی: هفک بول وا ندنسا ما

 هد ۱۰۲۳ بول زا یکی هنردنکسا ( یلغوا ناوصس ) یمودحم كنو ردشل وا

 ۰ یدلوا.توف قرهلوا ریسا هدنرافرط بض سلبارط

 رب یسهلوک نیدلا سم دجا یراصع زق رومشم .٠ (النم نسح)
 بوب وف هنمأقم ردپ یسیدنفاو ردشم زاب ییرابزاب یی رش عماج هیایلس دیک لب زا

 هد ةد وس یدل وا توت د ۲ ردشع وفا دجا نم نسح )یتساضما ۱

 ۰ ردن وفدم

 نا رخاوا بولوا یلغوا یضاقرب یلزوربس ( یلچ نسخ )
 ۰ ردشلوا توف ادعاقتم هدئلات دارم

 ( یلریک ) < . ( اشا , نسح )

 هد د ٩٩۹٩ و شلوایشاب توق شابو لعریم E ندنابوسنم اشا شوایس

 E و ینهکب رلکب یلوطانا هدنبجر ۹٩٩۸ پولوا یکی راوشمط

 ۱۰۰۲ یدلوا یسیلاو راوشمط هن هلترازو هدناضمرو یسیکب رلکب لبامور
 ۰ ا ردنوفدم هدنناتسرف شمغد ردشلیا تافو هد۱۰۰۳ شلوا یسیلا و ماش هد

 یمیضاق يلوسلک هرکص بولوا سردم ردیلهپلرب . ( یدنفا نسج )
 ..یدا لضاف » ردشلوا قرع هد ۱۰۰۳ نکرولک ندزکد الوزعم یدلوا

 یعماجاشاب ىلع جاق بول وا بتاک رب یهش هبد زالترپ (.  یدنفا نسح )

 ردشلدا نفد داروا هدنافو



 تم ۷۲۲۳ —

 هدب بولوا نا روغارم ضفتاب همزن یاس افا: نق
 قزرهلوا هتشخ رشدیما افانیسح لواروخا رم هدننابمش ۹٩۲ یدلوا لوزعم

 .كسرولوا لؤا ندنآ ننس هکلب هدوا ردشلیا بلط ندمظعاودص یتیدنسم

 ردشاناتاف ولوانوکترد ند هتسخ تاذآ و ًاهح شعد نعروتک ثعحو

 ردیمودحم ثاکب دمع رظا هچوق ردیلراضطزوک ( یدنفا نسح )
 هنرذاو همرکمٌهکم « كالس ۰ سردم ردردار كرلاشا ناضهرو سی وا

 عضاوتم “ بیدا « ملام « یدلوا توف هدنرفص ۹٩۳ یدلوا یسیضاق

 ۰ ید رقوم ؛ تورث بحاصو
 ردشلوا یرادتفدیلوطاناهد ٩۷۶ بوشش ندهبلام ( ىلج ننح )

 هقرفتم هدف, بودا لانضفنا هدنراګ رات ٩۸۰ یدلوا رادزرفد شاب هد ۰

 ۰ یدلوا توف هد ۰ یدلدبا دع امن بولوا

 یسیضاق ماش سلبارط هدنبجر ۹٩۷ بولوا سردع ( كب نیسح )
 ۰ ردبجخاص قلخ نسج یدلوا توف نکیا

 ر ضم از ی ی
 ۰ ردراو یراعشا ردشلوا توف هدنشاب زونوا هدنس ها یذ ۷

 (.جوقوا )۲( اههلوسح) (
 بولک ندربازج هدب ردشعا ضیف نداروا بودیک هرازج ندیل وطانا

 تدوعبودیا رفسهترغم بولوا ایرد نادویفهد ٩٩7 یدل وا نده رکیا ما

 كيدنک هدنناب نوتاخ میرم یسهیرک ردشلوا توف هد ۹9۹ای ۹٩۸ یدلپا
 یتکم اتشاب نانسو هدشادیم قواو هدرابیراص ردشادا نفد هداشاب

 « ردرا ویراشکم هدتشیلوح
 سز هد ۹۸۹ بولوا ندشادخ اشا عین ( كچوک كت نس )

 هدکدلر و"هرخآ ندنوامه هحرف تسایر هلا لزع هد ٨ یدل وا باتکلا

 تدمژآ یدلبا افعتسا ندنرادص هلکلدا یا "هدامآا تودنادز شات جسم

 ۰ ردهدازکب نسحم خروم یمودخم ردشلوا توف هرکص
 قمزوتوا هدذنیااردنوک هرمصف هلا یکلکی هخرج (اشا نسخ )

 لاضترا هداروآ قرهلوا یسیکب راکب اس هد ۹۹5 و یذلوا رسیمو بیصن
 . ردشلیا



 تم ۲۲
 لیا موز ۹۷۸ و" شا لاصفنا هد ٩۷ بواوا یمبلا و هنسول هد ۱

 كن اضهر ٩۸۱ ردشلوا نیشن هبقرب زو هدغب بول وا یسیکب رلکب
 « یضم «لقام + مرک ؛ روشحلس تیاف ۰ ردشلوا توف اف هدنسیمرکی
 ۰ یدلوا روهشم هلعانوا یدنج»میفیدناپ هدنفلبشاب یحرفاچیدا نرف آ نص

 ( نسح فیش ) ۱
 تنواعم هنیرد, هدننافو ٌلدجا فیرش یردارب ردیم ودحم كنیم وپا فیش
 ةياو .ر.یلع هد ۹۸۳ ریشتا هدهع رد ةلاصا یتراما هدننافو كن ردب یدلیا

 سیردا ۰۰ بلاطوبا ۰ یرامودحم نالوا مولعم یرلعما یدلوا توف هد ۳
 ۰ ردنسح

 زابخا هلاث.دا رم ناطلس بول واندنراشواجنودامهناود (  انانسح )
 «یدلواتوف هلتمدخ هنس اقرب ردشلوا یشابش واچ ودل وا روحا هطلط

 هبیطافر هدءهرقناو شغاادتها هلغلوا ربسا ردیلانالا ( كب نسح )

 هرک یکيا هدمب بول وا س ردم ردغلیا لضفو مع لیصحم هلغغلوا ناسحا

 یمیضاق لوباتسا هدنسهدعقلایذ ۹۸۱ بولوا یمیضآق رصمو دادغبو ماش
 هدنزوقطنوا كنمرحم ۹۸۵ یدلوا دعاقتم هدنسهدعقلایذ ٩۸۳ یقرلوا

 لئام هنعج هسیفن بتک بواوا یحاص قلخنسح » ملام » ردشلوا توف
 ردیدنفادجایم ودحم ردشالیوط ینیرابانک نالوا هلبنسد طخ كالاکناایتح یدیا

 هدنمدخ هدنرافرط رصم یدلوا روهشم هد سور ( اشا نسح )

 فرصت یلیمکت هرکص نداشا دامبول وایلاو هنفصن كنم هرکص ندقدنلوپ

 1 93 هرکص نداشاب نام ےلغوا رومدزوا هدهسندل وا لوز قلازارب ردشلنا

 ۰ ردشلوا توف هدرا را ۹٩۰ لزعلادعب یدلوایلاو

 ۳2  سردم ردیمودحم كندنفا فو یسیضاق دادغب ( یدنفا نسح )

 ردشلدا لص هدناضصمر °۷ بول وا یاتفم انعم هدنس هدءهقلایذ ۹5۰ و

 یا ندان خوش هدنرخالامیر ٩۸۶ بولوا فارشالابیقل هدنرفص ۰
 ۰ یدبا بسنلا جک دبس یدلوا توف هدنمرحم ۹۸ ردشلیا افعتسا

 هد رج یمهرت یالفوص هدیوبا ردشل وا توف هد ۰ بول وا یهعم

 ۰ یدیشلا ترهش هد + یصناعم ؛ یدلبا راصتخا یجاتفم نتم ردن وفدم

 هدعبو بما رهش بولوا ندناکحاوخ ردزورپس ( یلج نسح )
 ۰ ردشاوا توف هدن راګ رات ۹۹۰ یدلوا یرادرفد تلح
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 ۰ یدلوا قفوم هتمدخ ر یدلوا توف

 ندنرایزاغ روهشم كناشاب نیدلا ربخ نادوبف . ( مداخ ) ( اشاپنسح )

 هلبساع ود ایئاپسا تفو یلیخرب ردشلوا یکی زیازج هرکص ندندنک بول وا
 ردشلیا تابح لاک ۱ هدنګ رات ٩٩۰ یدلبابرح

 6 بلح «سردم ردبلع وا در یوا ) یدنفا ریما نسح (

 هلتموکح لاضفنا الب هنس چ وا نوا یدلوا یسیضاق هنردا « هس وزب « هکم

 یدلوا توف م یھ ا دع هد ٩۷۵ یدلوا دعاشقتم هدنرفص ۱

 یرولف كن شرکت یون "بده هدة رکم ةكم ییح یدبا ؛دام ۰ ا

 دجا دس یمودح یدلبا در نکیا لکد یداب هقح لاضطبا هدقدنل وا ضم

 . هداز نس> ریما ردیلچ یردق یمودخح كنآ یدوعس هدیم ود ر رداشا

 ۰ ردشل وا توف هد ۷۲ ( یدنفا دچجا ) یسالفم مور را

 سردم ردیمودخم نسح نب یلع - ( هداز نیچرچ ) ( یدنفا نسح )
 . یدا لضاف ۰ ملام  یدلوا توف هد ٩۷٩ بوا وا فم هددماو

 یشلکے ھارا بواوا یل هنر داردیمودګ ذم نب میخ (  هدد نسح )

 یاد قرعتسمو تعصلا رشک یدل وا توف هد ٩۷ ردد رم كن راتضح

 . یدیا یوم بولوا
 هم رط هرکصندک دلبا مع لیصح ردزو ریس ( یدنفا یئرظ نسح )

 یدلوایخش یسهیکت هدد شمروط ینعب اشابیلع هدنراصح یلبامور ید ریک
 یهدهفنال یس هليل اشاب ےس ر یداب |هفیلخ ین وهدک دلک هل وبناتسا ییشاکترمضح

 هغ سشعرمش یتامارف ا مش یشادفرا هد ٩۰۷ يدليا ناسحا ییهیکت

 بوروتک تدارا نددنفا دو یدنبشقن و هدقدنل وا رهق هلنک رح فلاح

 ردنوفدمهدرلایق هدنراصح یلیامور یدلیا تافو هدن گران ٩۸۰ یدلباافتخا
 ربسفت و ثیدح ردفو یلداعم هدبنشاک قیرط بولوا زواصم ندزو ییس

 ۰ ردصاش هدهنالث هنسلا یدردوفوا یوم و

 ردشل وا توف هد ۹۸۰ تو وا ندي س ردم ( یدنفا یقیعص نسح )

 ۰ یدا ماش یدنفا دج یم ودع

 )ا نس -
 ی رال نارا هداشاوب یدنلوا غارج هدم بولوا یشاب یرفاج رد اا
 ردشلدا مورت هاطلس هاش هد ٩٩٩4 ردشلوا ندايمآ هدوملا دعب بول وا
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 ردشاوا یسیکب رلکب را وشمط هد ۳ ا هنسوب  4٠هدنراخ رات ٠

TT ا ردشلوا بقلم ود ( یزاغ ) هلغلوا ریثک یرلازغ ردشملوا توف 
 یدا روع « قداص ۰ 3

 ) پو ههلغا وااهد یردارب یکیا ) هداز قا ص ( ) یدنفا نسح 3

3 2 E رب هداشاب لصف هدکل رب یجوا یدلوا توف هد ٩۰۰ رایدلآ ماند 

e ۰ رلیدد رج وا | رايد ردیاب 

 ) رصع بولوا ندنرلکبت ریشع رب روهشه هید یدومت ( كب نسح
 ردنشغا ترهش باستک | هدنرافرط یراکسح هدلوا ناخ نایلس ناظل_۔

 -"یدلبا لاح را هدرصع ون

 ) یادم كناشاب میهاربا كنرف قبسا :ردص۔ ( افا نسح جاطا

 هل ۰ یدلیا ان .یییدصحم دنبلح بولوا

۱ E ی ی ( یدنفا نسح ( 
 هد دلانا دعاقن هلغلوایعا یدل وا یمیضاق بوکسا * ماش سلبارط

 تورث بولوا یلحازفاضف هدفلس یدا هیقف ۰ عرمشتما « ملس یدلیا تافو .

3 e قح رلنون یاب هسردم ر هدنناب یماج یتفم یدیشلوا ییحاص 

ِ 1e ۰ رایدا تبایت بویلوا تیولوم تفو وا هلی 
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 هد 414 قرفلوا هقرفتم لزعلا دو یدلوا رادتفد هرکص ندکب دمع
 یدلوا توف ۰ ۱

 | نکيا یمرذع یشتسرفم اشا ی ریپ زدیلبشهرق " " (یدنفآ ندخ :

 ٩ نفد هیراخح ریما توا یدافا دوعسلاوا یتیژام یدلوا توف هد 2

 یدیا یدنبشقن و ملام « یدلدها ۰ ۳

 ] نا هوا مات با ناهلس نال نم "انا نخ ۱۳۳
 ردنوفدم هدنآ یدلیا اشنا لیبسرب هداشاب كیدک یدلبآ تافو ۰

۱ ORR یتاخا هداعسلاباب بوقبچ ندنوامه یارس ۰( افا نسح ( 

  ۹۷۲ءیدلبااشنادحهرب هنما دجاحش ندندالوا اشا شام یدلواتوف هد ٠

 ) بولوا یثاب یوق (اشاب نسح  ۹۹٩ىنا یرهکی هدنمرح .
 یدل وایسلا و یلیامور هدنح وا كنم هل ایذز ۰ بواوا ٩۷۳ .هدنس هل ایذ 1



 تا ۷۱4 =
 تافو هد: ٩۱٩ بولوا نیما ان كناخ دیزاب ناطلس. (هفلخ نیح)

 «یدبا روند ید كب نیما هدصسوب یدنل وا نفد هندصسم یتیدیام هلا
 لاسحنرا هد ٩۰۵ بولوا ندبنارا یارعشو الع ( هاش نسح )

 . ردشلیافیلأت ینیعلاةمکح یبایا
 ام بول وا ندنسا ما ینا د زبابناطاس ) اشاب : نسج (

 ۰ یدلوا توف هدعب یدلبا بصع ایقشا قتلام هد ۷

 ) اشا نسح ) ۱
 ندفدل ۰ :شیف ندنوباسمش یارس بولوا ندنم ادخ كن ینا دزاب ناطلس

 لیا مور هد.۹۱۱ یلوطاا هد ٩۰٩ ردشلوا یهیکب رلکب بوق هره ص

 هد ٩۳۰ یدنلواهداما هنیصنمهن هد هسیدنل والرع قلا رآر .یدلوا یسیکپ راکب

 ۰ یببا بیدا « لفامو ۰ روبغ ردشلوا دیهش هدنزح ناربدلاچ

 هد ۲۰٩.یدلوا یکیهروم ردیمودحم كناشاب میساق ناخ. (ك نسج )
 ۰ یدل واب د.هش هدنیبهب راح ناربدلاچ

 بولوایهو دمت كن هجاوخ یدیس ردیلیلوبکی .. (.یدنفا یها نسح )
 ى ندسشع بای را یدلوا توف هدنرا حج راب ٩۲۰ یدل وا سردم لیصحلاب

 ۰ یدلیا فبلأت ینیریشو ورسخ بولوا صاش
 ردیبهناپ كندجخ»*یصلا .یدلیا تافو هد ٩۹۰ ( افا نسح جالا )

 ۰. یدلیا عضو یدنفا دم یوا هداز یهّسد یتیربنم

 هدنمدخوا بولوا یعدن كلوا ناخ لس ناطلس ( ناح نسح )

 یسهداز هریشمش و یداماد رددنفا نیدلادعس هجاوخ یم ودع یدلوا توف
 ۰ رددنفا یریپ هداز یضاق ندیلاوم

 هسو ر و یر ده نم ردیلبلوسلک ) هدازیصشآ ) ( یدنفا نسح (

 دعاقتمب ول وا, التبم هسیرقن یدلدبا هدايا هب هسردم هرکص بول وا یمیضاق
 < لضاف . ردنوفدم هدنسهیکت رايز هدهسورب یدلپا تافو هد ٩2۲ یدلوا

 ۰ ردماش * لاقثالا عیرس « ام
 بول وا یساغا یارس كن راتمضح مدق ملس ناطلس ) اغا نسح (

 ۰ یدلیا تافو هدنمدخوب

 ( اشاب نسح ) ۱
 هد ٩۲4 یدایالیصح قاروشحس بودیک هنع و رصمو ناتسپص زدیلکسره



 — ۷۱۸ تب

 دارع ناظاترود یدل ؤا ندارزو ءرکص بول وا رکسمیضاق هد ۸۲٩ یدلوا

 ۰ ردشعاحرش یار یدلدبا نفد هنس هسردم هد هعورب هدنناف و هد

 بول وآمیش هدهسورپ هنیرب ناطلش ریما ودیلیسهرق " ( هجاوخ نسح )
 ۰ یدلبا تافو هدعن قردل وا ما تدمرب

 ( فیرش نسخ )
 یدلوا همنرکم هکم ریما هد ۷۸۰ ردندلو كنالحت یلغوآ هتیمریموذحن یمن وا
 ردشلیا لاصفنآ هد ۸۲۷ شادا بن رارکت هرکص بولبدا لزغ هد ۱

 ۰ ردشلوا توف هدندمزآ هدهسدل وا الا هد ۹

 ۰ یدل وا دیش هدف ا هد ۸ ۷ بولوا یشاب

 3 ناح ردیسیشاب یی وط كناح دمع ناطلس جقلاوا ( ( ا نجس 2

 ۰ .یدلدبا نفد هیاروا هدنناف و یدلیااث ینعماح نارات روق

 ند ورمخالنم رديه ود .رصلادیع یوا ( ( یدنفا نسح 1

 _ قارا رب یددلوا یلعم كناخ دم ناطلس عافو یمردم نه یدوفوا
 ۰ یحاص طخنسح یدلوا توف هد ۸٩۱ یدلوا ید یسیضاق لوباتسا
 3 نیدلایحم) یمودحم ردراو قیلأتضمب یدزاب ههاشداب یتتاغلحاصص بول وا

 هرکصو یسردم نه بولوا یدرک اش كنیم نبدلا ءالع یدنفا ( دمع
 1 یھ” یداوآ توف هد 5 یدل وا یسیضاق هنردا هد عب بول و دعاقتم

 یمودخحت كنوب ردنرافبلأت حولت ةيشاح « دیرحت حرش ۰ جاتفم حرش یدیا

 و سردم ( ید دوم ) یون كنون یدا ندییلاوم ( یدقا دچا ۱

 هو ىدا دو فيقع یالوا توف دنس دفقلا قد ۹۸۳ ا رومأم

  eالنم ردیمودحم ا تاز راک |

  تزاحا ندشدخ هدرضم دا سردم ر دققاژو ملا ندنسهبلط یسوط

 . یدلوآ توق هد ۸٩۱ ابو یدتلوا یمردم نه هددونف تولآ

 ۰ یذلیا فیلأت ییبلایتغم
  ندهبرح یارما ردیشادنرف كسر شمروط (هرف) ( كى نسح )

 ۰ ردش وا دهس هد ٩ توژوت هد رح قحا بولوا



 ۱۷ تن
 هد ۱۳۲۹۸ یدل وا یسادضنک وبف قیالو دأدغب هد ۰ یسادشک هموحم

 هباشاپ دیشر یدا ےلح « تورثیذ ردن وفدم هدنسهرت افو یدلیا تافو

 (نیدلاحالص)یم ودخ ردرا ویرهفطالم هلکب داهن صاش بول واهدایز ییاستنا
 ۰. ردکب (نیدلارضف ) یمودخم رکید بولوا یسیموع شنفم یتنامارهش كم

 یعودخم كکب یداه نایلس ( هداز اجر ) (  كب دجم ناسح )
 رد ماش یدل وا توف هدنمرح ۱۲۰۷ نکیا ندنسافلخ ترادص ی وتکم بو وا

 کن مد ۲۰۳ و یسالنم توبا و :سردم ( یدنفا دچا یسح )

 ۰ ردشل وا توف هدشلاث میلس ناطاسدهع لئاوا یدلوا یمالنم

 ( دیعسوا) ( نسح فیرش )
 هد 4۸ لزعلادعب یدل وا هکمریما هد ٩۳۰ ردیمودخحم كنهداتف ىلع فیرش

 ۰ یدلیا لاحرا هدنلاش ۰۶۲ ردشل وا هکم ریما رارکت

 هدنمیسقن كنة ولا هدیناخ ناخروا ناطلسرود ( هرف بلا نسح )

 العا یتمان یلئاقع هدنبراحم ةفاک یقیدنلو و ردشل وا یسیلاو یکوا ناطلس
 ۰ رذشلنا لاحترا احوذع هكا

 هدهسورب بولوا یرنصاعم یزاغ ناخروا ناطلس ( یتا نسح ) "
 e ید ندهنظم و نک انس 1

e E (۳ ۱اشا هه نارا هدنرصع دژیاب ناطلس "  . 

 لر ) ندا يا ردشلوا دیش و رسا هدنرحرو ردشلوا جد ۱

 دیهش هدننرح راوسمش كب یسبع بولوا یراهودخم كلوب راکب ( قطصم و
 ۰ ردشلیا لاحرا هدنرصع یرلتبضح عاف هسبا ( كن قطصم ) و شلوا

 ردشلوا یثاب نابکس بوشبت ندغاجوا یر (اغانسح)
 شارت یلاقص نو هده راع ۱ ترک اردا هلا یلج نایلس هد ۰0

 یدلوا مودعم هدنراح را ۸۱۰ یدلوا مبا 4 یلچ یسوم ندنندح هلفْ وا 1

 كن ردب ردیمودخم كب دینج یسیلاو ریمزا ( تروق كي نسح )

 ۰ ردشلوا توف ال و مزه هد رح هلا رایلنامع هدرمزا 1

 ردداماد تاک, ىلع یلعوا نامارف ردیلعوا یلدوعر وط ( كن نسح ( ۱

 ۰ ردشل وا توف 9 هدع ردشلروک یتایدعت بول وا ذوفتیذ هداروا]

 هزق ) ( اشا نسح ) أ
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 E با بس

 ۱۳۰ ( هداز:فطام ) ۰ ( یدنفا رع نیدلاماسح )
 1 رب رت هد ۱۲4۰ یدلبا دلوت هد ٤ ردب دیفح كندنفا لالح ندرودص

 - دالب ابقاعتم بولوا یسالنم كينالس هدنرخالا میر ۱۲۹2 یدلوا یروم أم
  هرکض زادشللا زارحا ینیراهی لواتسا هدنزفص۱۲۹۹ و هکم و هدجخ
 فراعمسلح «دنرمفص ۲۷: بول وا یساضعا فراعم سلحم و یسهان یلوطانا

  هدنمرحم ۱۲۷۸ یدنلوا یرکسعیضاق یلوطانا هدنس هدعقلایذ ۲۷۹ یسر

  یدلوا مالسالاحش هدنربن وا كنا والا یذاج ۲۸۰ یدلوا یسهاپ یلیا مور

 . كنلوالایذاج ۱۳۸۵ یدلیا لاصفلا هدنسید یهرکی كنل والایر ۳
 توف هدنشب یمرکی كنیرفص ۱۳۸۸ یدلوا زومأم ه هبلاع سلاحهدنسیتلا
 oz » فدرظ ۰ ملح , قولح + ملام , ردنوفدم هد اشایردبح یدلوا

 3 ِ ردشرگ هددرح ۶ ییئایح تدم یدبا سانشح رات

 و ظعو هدنعماج بوبا بولوا ناو ونشم ( یدنفا ندلاماسح )

 . ردشلوا توف هرکض ندنخ رات ۱۳4۸۰ هدندوع بودک هج یداردبآ ریسفت

 ۱ ناوض و ( یدنفا یوم ) یدرکاش هنیرب ردشلدا نفده هر رص وصح

 3 ۰ ردشلیا لاح را هدو هدنرارات ۱۲۹۶ بولوا

 3 هدیزفد باب هد ۷ ندنرف رط هنردا (یدنفا نیسح نیدلاماسح (

 شش شواجشلیا لقن هنلقنوامه ناوبدهد ۱۳۳۲ بول وا غارچ هنلف هبساح شاب

 ۹ ینا ش چ بلاش دک هنس هنب هنفلفاع ى یرادهس یشاب

 9 E هد ۱۲۸ ردشلروب ناسا قاشز» هان و شلدا نیت ران

 لک وتیما رک هلیسینن ی وا هدنس هج |یذ نقی رب دم هرم ام نام وط هدنمرخ ۰
 e اا هد ۳ الورد .Egg هد ۱۲۲۱ یدنلوانبعت

 | شو نیمار هل وا فنص ی وارد الا میر ۱ ۲ ۷۲ نا ةلاصا

 . ناسحا یناشذ ناشن هد ندهبر یحو بول واالاب هدنسد ایذ ۱۲۷۳ و

 نا هعیفر هدنرفص ۱۳۷۰ یساضعا الاو سلحم هد ۷۶ ردشلروب



 مس ۱6 س

 ردم وا ینادوف همردکح كب ( هلادج ) ودع یدل وا توف

 ردشلیا لزا هد ۱۱۸ تولوا سردم ) یدسفا ندلا ماسح (

 نیدلا ماسح ) هکرد ( یدنفا نیدلارخت ) یمودخحم ردشعا حرش یییبوعاسیا
 ° یدل وا یسالنم بو هد ۱۳۲۰۲ و سرپدم یدلا ت رهش هډ ( هداز

 ه هسورب قرهلوا مهتم هليا یذخا توشر ییالوط ندانوم رب هدنیچو

 . ودشلیا لاحترا هدارواو, شلردنوک
 ( اشاب نیبلاماسح )

 هدنسولج هلفلوا ندشاکدنب كنيرلتمضح ثلاث لس ناطلس ردیلنورینا

LN ار 

 ۱۲۰۸ و شلوا یاب یبوبق هرکص ردنوردنا جد ( كن دمحم ) یعودخم
 اغا یلو باح هک ( كب قحلیعاعما ) ندرهدازکب دمع و ردشلیا تاف و هد

 هدنرحالا یداج ۱۲۷۳ یدیشلوا درم ندیلهطا شوف ردیس هداز هعرک
 ١ ردنوفدم هداشا ردح یدلوا توف

 , ردیمودخحم كندنفا دعسا  هدازطاص ۾ ( یدنفا نیدلاماسح )
 . ردشلیا لاحرا هد ۱۲۲۲ و شا وا یسەلان هکم » الثم , سزدم

 ندلااپب ردیلهسورب ( هداز راد هبزج ( ( یدنفا ندا ماتسح ( ۰

 یسالنم رصم هدنلاوش ۱۳۰۷ و یسالنم ریمژا › شرده روند تد هداز ۱

 رد دنفا هاکا ندرودص !ییودخح ردشلیا تافو هدنرغرات ۱۲۹۰ یدلوا
 ) یدنفا قئاف دجا) ودع كندنفا غار ندرل هداژ ندلاءا یل هس ورب

 توف هرکص هنس جاقر ردشاوا یسالنم كیلالس هد ۱۲۸۲ و سرد»م ید

 بو هد ۲۰۲ سرد م ید ( یدفا دج تزع ( هداز ندلاءام یدلوا

 هدنسهیکت النه دارم یدلوا توف هدنچوا كنلاوش ۱۲۹۰ بولوا یسالنم
 ۰ ردنوفدم

 یدنحم كنمدنفا منار دمع یشاب مه . ( یدنفا ییطصم نیدلا ماسح )
iSi So 

 تافل ورم هد ۷۷ یدل وا یدال هرس ورا هدس هو ایذ ۲۷۵ و سردم

 مار )  سردم یودخحم ردشا دنا نفد هاب یردهددزراب ناطلس یدلوا 1
 . ردشلیا تافو هد ۱۲۷۰۰( یدتفا



 ع بس
 یدتبا حالص

 سردمو شلا تما یسهدومم دادفهجاوخ .( یدتفا ندلاماسح )

 ۰ رددنفا دمع یعودحم ردشلوا توفهد ۱۰۳۹ بول وا

 ردناذربندریخ بابوا ندباان ینیدجسم یجدنبلد . ( یلچ نیدلاماسح )
 عباد داره اطلس بولوا ندنرلکب ایرد ( كب نسح نددلاماسح )

 رداشاب ىلع یعودخحم یدلیا انب دصسمرب ردشا لاحرا هدنرصع
 بولوا یمودخم كندلا ءالع مش ردیلهسورپ ( یدنفا نیدلا ماضح )

 هددسوز یدلبا لاسح راد ۲ یدلوا تش ةباتالاب ندیدنفا مع میم

 ( یدنفا قطضم ) یهودخحم ردشابا فلات یناناک تأرم ردنوفدم هدنن 4 زاژ

 ۰ یدلوا توف هدنرخاوا ۱۰۳۵ بولوا یسالنه بلخ ۱۰۳۶ و شرده

 یداماد یدیشعد رکسعیضاف ندنرافو بولوا مدار نکاس و تک اض

 ۰ ردندهنظم ردشعا تافو هد ۱۰۸۶ بولوا مش هنر ( یدنفا نیدلایحم )

 هتداعسرد هدنلاح را كنرد ردیمودحم كناخ یارکیژاغ ( یارک ماسح )

 هد ۱۰۵5 ردشل وا یاغلاقهدفدلوا ناخیشادنرف ردشلداناکسا هدیل وای بولک

 ۰ ردشعل وا بیقلت هد « ناولې » ندنتعاص یدلیا تافو

 هدنناتخ تیعج دم ناطلس هدنکلهبلط ردیلیلو (یدنفا دل ماسح )

 هلکغا عفد هلکنآ یسان ماحز هدروس بودا ثادحا مولط یلنارطفرب

 هرکص ردشل روی ناسحا تمزالم ندیهاشداب فرطو شل آیتمان ( یحولط )

 لاصفناهدنلاوش قرهلوایهیضاقل وماتساهدنهرحم ۱۰۳۵ و شلواالنمو سردم

 8 یناسةط س یدلیا لاح را هد ۱۰ ۰ تول وا رم اهد اس یی رکب ردهلنا

 ردراو یده-هردنوفدهدنسوپف هناخ واومیدباز وام
 (اشاب نیدلا ماسح )

 ۰ هبد ( هداز لدنم ) بولوا یدیفح كناشاب دم هداز هجاوخ مناح
 هلاسرت هلا تیثیحو هنر بسک هدهناسرت ردشآ ترهش ندنفرط یردب

 قرصت» وللدمو ناریم رب« هلا لزع هدنرفص ۱۱۷۲ ردشاوا یمادخنک
 هدوجشچ ۰ ردشلوا ارد نادویف هلتراژو هدنس دم |یذ ۱۱۸۳ یدل وا

 هد۱۱۸ هيلع هان و شک هریمزا قرهلوا صالخ هلیراتنا ضابب رب ًامزونم
 ام ویغمدنل والاعیر ۱۱۸۶ ردشلدا رومأم هتماقا هدیلوبیلک ها لزعهدنمرحم



 بس ۰1٩۳ ےک

 هد ۱ هک ردیدنفا دعس يود كنو رداشاب لیعامسا یداماد كنو

 هدنس ه | ئذ ۳ هکر دی فا ( د وعم مهار ) یودع كنا یداوا توف

 نیدلاردص یی ودع هکرددنفاهلادبع ندرودص یجدهدازقاشع ر یدل واتوف

 توف هدیاشهنس وا بول وا یمالتمماشهد ۱۱2۸ و باحهد ۸ رددنفادم

 ندلا ردص) یردار بول وا سردیدنوا قیفوت یح ندرهدازقاشع یدل وا

 توف هد ۰۱۱۵۸ کیا. ند هیلع .نیمز الم  بولوا , (..یددشفا ,یردص
 هد ۱۳۰ ۰ هک دیدنفا (نلع ین ورد ) سزدم هدیرب ندندافحا ردندارعش یدلوا
 هللاد,ع یج هلال )ندن رام ودع یدنفا هللادبع ندرودص یدادانفد هوبا هلتاف و

 ۱۱۲۲ کرد دفا ) نا ( یسالنم دادفب یم ود كنا بول وا ندتاضف (یدنفا

 بول وا یدنفا ( قاالا دبع ) هدرب ندندافحا ردشلیا تافو هدنس هلا یذ
 یرکیدربول وا (یدنفادیعس) هدر ندندافحا ردشل وا یمالنههطاغ هد ۱
 توف قرهل وا یمالنم رانف رمشیکیهد ,rot هک رد ( یبنفا دمع ندلا ءاهب 1

 ۱ . ردشلوا
 هدنناضمر ۱۰۰۸ بولوا سردم ردیلیرخوا . ( یدنف ندلاماسح (

 | . ید تلف قاض یدلوا توف
 هدنلوالایر ۱۰۱۰ بولوا سردم ردیلاشتنم (  يدنقا نیدلاماسح )

 ۰ ید لضافرب شمزاب هشاح 4 هعیرمهلاردص ردشل وا توق

 توفهدنرفص ۱۰۱۸ بولوا سردم رذیلبویس (  یدنفا ندلآماسح )
 ۰ یکتا اض ا6 یدل وا"

 بودابداو معلیصحت ردیلبوا (هدازدالج)  (یدنفایدلاماسح )

 هلفلوا لزوک یش یدیشاوا ظعاو هدنعماج حاف راذنس هعن و حنانص و دهاز
 هد ۱۰۲۵ یذلدا لزع هرکص هنس جاقر بولوا یناطلس ماما هد ۲

 ردشل وا یرابدا ثعاب یلاح زمشفا هننلیه ندنکاهصنا هنرشع ردشلوا توف .

 شّقلا هدنرفص ۱۰۷۲ بولوا یسالنم هرقنا (یدنشا حاتفلادبع ) یهود

 - ردشل وا توف هدنشاب

 سلبارط مورضرا » بونیس هدعبو سردم " ( یدنفا نیدلاماسح )
 ؛ناسللارهاط ردشغالاص را هد ۱۰۳۲ الوزعم یدلوا یسالنمهبهاتوک * ماش
 تسک نده رکص هد هسد أ اتي هن رشعهدنااح لا وایداها وخربخ قو دص و ملح



ENو  

 ۰ ردشلآ یتنان سا اب ندنغلقوجب كئلاقص ید وا نفذ

 فولوا ندنیسزدردبل هبماما ( هجوق") > ( یدئفا ندا ماسح )

 ردشهزاتهیشاح ةکلت نا ی رمش رانم یدنلوا نفد هوا "هلآ تّوف هد 0

 زب نافعاس یدغوط ةد زب (یشانع) ۰۳( یدنف۳ ندلاماتحا)
 ۱ ۱ یدزوقوآتدعرب بها ترواخ هد ممزکم کم هرکص یدلک دمو هدنرصق

 ۳ بهذلا فاش ید اوا توف هد: ۹7۶ بولوا نارام هد وغ هد 9

 ea ا ردشهزابحرش ھا 4 رب ها دیصقا ییا زاتع هدهشو تادا

 ۱ ۱۰۳ دیدم كلارا دجا ٠ خيش ردلدزقلا ۳( ییدنقا ندلاماسح)

 . هنشیتفت هد ٩٩6 هلغلوا بلا یسهذج ردشلوا معاف هنر هدنناف و نزعش

 هنسهب واز قار ناو تیم هدنکدادا سبح نوجما دامشاو یداو رداض ما

 3 ۰ ردشلوا توفهد"۱۰۱ (-زودانیف نج )یسهفی)ج ردشلد | نقد

 ِ _ ودشللاات نی دعاهزع تا ردشلاوا تاوخ ةد 9۹۹ ۰ ی دلا ماسح )

 ا ااو اجت یش بولو ندانک ( ی ماع )
 ۳ ۰ ردن زاطاظخ کالا دا رم ناطلعن صع ردشخزکو ا" یطخ :نیسعن

 . کیاو,شودم» رداد هبضق ولطش هدنایمارک ۰ (یدنفا نیما )
  یودخ یهدلول توف هدناضمر ۱۰۰۲ یدسلوا ییضاق شف ممد

 ۱ ۵ بولوا یال بلح و ممزاو سردم ردیدنفآ ( مهاربا ندا وم

 ۱ *یدآ ےل اےک ردشانا تافو هدنرخ الا جب ر ۲۰۲۰ و لوف

 ناخ دم ناطاتویهمانژور شاب: ب وشبت ندلق (هدازکب ماسح )
 تاق و هد اسینفما هرکصا هنا چاق ر ردشلاوا یرادتفد هدقاهقج هنغاکس ثلاث

 E E 4 ۱ ۱ ۰ ردشلتا

 ۱ ناتطلن بولوا خیش رپرب یحاص تقیرط ( یقاشع نیدلاماسح )
 8 ی رام ود رد زا ون یت هب واز هداشاب میس اق ردشادا لارا هدلرصع ین میلس

 .  یودحج ینفا محرادبع زدرلیدنفآ مح را دبع ؤا زبر فلا دبع و یتظضم ندالع

 . نیدلاماسح ردیف تیسع ندیا لاحرا هد ۱۱۳۹ ید كنا و قابلادیع

 . ميهاربآ سردم"یمودحكنآ ردشقیا تاقو جک بّولوا یدنفا هزج ندندال وا

 دم )ندناضق نامدالوا ندللاماسخ یدلوا توف هدانلاوش ۱۰۸۸ یدفا

 * ردنوفدم هدننادنم قوا یدلزا توف هد ۵۰ بول وا( یدنفا"

۳ 

- 



SA 

 ) بولوا ندالع ردداقوت ( سادم نا ) ( ندلاماسح  ۸۰۰ا۸٩۰

 هیفوص نارود هيدر ؛ لماوع حرش ( ینیلأت ) ردراو یعماج یدلوا توف هد

 . ) بولک همور ندناربا ردیلغوا كنيزربت نیسح . ( نیسح نیدلاماسج
 هدنرزوا لوي یسهناخ نکیا ردیک هوا یرلتضح حاف یدلوا یسزدم نعص

 یدا قوچ ییاتک یدسلوا توف هد ۸۸۰ یدیا رايا مدت تبرش هلغاوا

 ) كناشاب دم یحاشن ینامارف ( یلچهرف ) ( یدنفا نیدلاماسح

 بولوا ندناضف ردب ردارب ٩۳۰ یودح ید) وا توف هدندوع ندقلیضاق هد

 ) ردیراردب لراهداز یبلج هرق هک ( ردیدنفا دمم یرجه ۰
 ) اشاپ نیدلاماسح (

 ردیک هنیرفس رصم ردشلوا ریزو هرکصو رادتفد شاب بولوا ندلق لها
 و هروب رایظا یرنوبامش تین هدنموصخ رفس ناخ ےلس ناطلس نکیا.

 تافو الوتقم هد ٩۲۷ بولوا یتبکن ثعاب یسلا ناب ییفحهلوا لکشم كرفس
 ۰ ید لد هداس ردشانا

 هسورب سردم ردیلغوا نچرلادسبع ( یدنفا نیسح نیدلاماسح )

 فقاومو درع حرش ( ینافیلأت ) یدساوا توف هد ٩۲5 یدلوا یمیضاق

 هربمغی ترضح ; یسهلاسر یزاوج یرہج رکذ ; یراهیشاح همیرمشلاردص
 ۰ رد هلاسر ر یتاعتم

 توف هد ٩۳4 نکیا یتفعو سردم هدنوزیرط (یدنفا نیدلاماسح )
 ۱ . یدا یحاص یقلخ نسح یدلوا

 یبلچ نسح یلیسارف هک ردیلغوا دمع ( ېلچ نیسح نیدلاماسح )
 رهاظیدلیالاح را هد ٩٩۷ یدل وا یسردم نعص بولوا ندالع رد ردارب كن

 . .یدیا رومییطاب و
 یءهردم نعع ردیلع وا ها رخ یلیسارف ۳( یلج نسخ نیدلاماسح (

 هد 0٤} بوا وایسیضاق لوباتسا هد ۳ هرکص و هب ردا و هس ور بوا وا

 بیدایدلوا توف. هد ٩۰۷ قرهل وا هداما هنکلسردم نهج و شفلوا لزع

 ردیاب كس هسردم هساعص هلا ی رحس# یج وش دماج یدبا مرک بی را » :

 بم بیډا یدلیا تافو هد ٩۱۱ ردیمور ( یدنفا نید)ا ماسح )

 A یدلیا ا هسردم و رو“ ر هدنن رو اج ملس ناظالش ىدا روقو

«= 



 ِ ا س
 ۳ السو یی كندنفا ی شاطکقب .( نوفانهشئاب یج )

 . هبحاص» هپ ین میلس ناطلس ردیسهلیلح كنیلچ یش یل كلوا ناخ نایلس
 . ردشلوا توف هدنلاث ناخ دارم ناطلس طساوا یدلوا ل عج یاب بول وا

 !ریراو قیلأتر هدنما دیشج و دیشروخ بولوا یی ونمو دیاصفو تایلزغ

 ۱ بولواندنخیاشم یدلاخو ندنسالع ینوبطسف ( یدنفا دجا یباح )
 شاب مو مزاح ردیم ودع كندنفا دچا یهاس ندا تاقو هد ۱

 _جاتفلا دبع هلبا لیصحت یبەیلقن و هیلقع مولع ندرایدنفا ظفاح یرهشو رهاط
 وا هليا نکش هد ومطسف هرکص ردشلیا تبانا ندنمرط یدلاخ ندد فا

 دنسهدمقلایذ ۱۳۰5 یدلوا خیش دنس یک یردپ بورپ و ندا هنس هیلط هعفد
  .یدیا لیکم شر لضاف هد هیلقنو هیلقع مولع یدلیا تافو «داروا

  لصفنمهد ٩۰۲ بولوا همرکم ةکم ریما هد (  ٩۰۱ هدا نزاچ )
 ۱ . ردشلوا مودععو

 3۱۰۹٩ بول وا دک ا ریو ندەلاسرت ۰. ( كىرج (

 دشل وا توف هداروا بواواریسا هنعشد هلبا یمیک هدنسهعقو كناشاب ناعنک

 ءدیاندالع رونی هليا نییدک ردسیلکچ هرق . ( یلچ یدیدح )
 1 ۱ ۰ ردرهام هدلزغو داسو یدلوا توف هد ۰

 | خداترب موظنم بولوا ندا دیزیاب ناسطلس لاجر (  یدیدح )
 3 ۰ ردوب یذخأم كخراوتلا جات هکیدلآ ملف

 وف هرکص ندنګرات كب بولوا ندباتک (  یدنفا دم یددح )

 ۱ ۰ ردشمزای خیراترب ۰ یدلوا
 ۳ نیدلایو ردیلغوا كنیجکبيا رب یلهسور . (یربرح )

 ۱ . رد e و یرصاعم اشاب

 ۳ ۹ ناطلس رصع بزل N ( یبلچ ۳۳
 1 ۰-رد زتو الح هد هسیا راو یرعش یدل وا

 درعاش یدلواتوف هد ۰ ٦٦ رد وشز م ) یلچ هللادبع یعرح )

 بواوا ندنسافلخ ندلالالج انالوم ترضح . ( یلچ نیدلاماسح )

 ءدل وا توف هدنسکیا یرکی كننابعش ۰۸۲ ردشمک رزهسم هدنناف و هد ۷۲



RESTبس 6  

 یسدعرک هدر رذکب لاج یتاک شاب ترافس سراپ ینوذحم یدنا تاب

 0 ۰ ردیشهجوز كکباشر هداز اشاب تزع ریشم بول وا
 ندنسهدلاوو هرگترضح نادنزدیردنلهدکس هدنامرق" (  یرع تحب )۰

 یایحمهرکتص ندکدروک سزددق هدناقع ردنهتم یسهلالس هزکب وا ترنضح

 - ودشلوا ندالاخر هیف وص قرتلآ" تفالعت ندنا وزش

 تان ب نارنا ىڌلا ترهش ود ناح ارق ززد ژاربش . (للا تبت )

 حرش ینیملآتنکح كهاش كار ازم یدل و توف هد ٤ تاولوا ندنژربهاشم
 ۰ زدیدنفآ :دللا دمع ی و دم رد زاب هشاح هنخ رش نهتم سصتح ب ودنا ۱

 ۰ ردندنتارعس یرضع لوا متلسناظاس ردنلهردان " ( ییبح ) ۱

 ههدرصعوآ ب واک ندنازا هد دنزواب ناطلنت رضع ( ىلج یییخ ) أ

 ۰ زد اش زا ناو ینراف»"یدلوا توف 4
 تولوا یتالنمآ هرقنا هرکصو سردم ردلشایا ( یدنفا بییح )

 Ee ماع یدل وات وفهد ۷۲ "الوزعم

 الم هاو ضعءلو سرم ارل هبالع ( هرف) (  یدنفاتیبح )

 ۰ یدا"لهعتا یدلوا توف هد ۰ الورم یدنوا

 شردم هالو ناما تعسر اک اشا وشزدیل هو (یدقا بیج ) ٩
 توف هدنرخ الا ځیر ۱۰: ال وزعم یدلوا یسالنم هنسوا هد ۲-۱۰ ردشلوا

 : ۰ یدلوا
 ۱۰۰۲ ةت اتتاي ولو ان دلما رق یولوم ردیل هنسو :..(هدد ج )۰
 ۰ ردیاش و ج, ردشلیا تافو هد

 ملخادبع دیش یداماد هداژ تم یزد یدنفا دمع تییح دنس ) 1

 راشو ناضاو هوس خد ندنکلیش یمرت یدسل وا عش هدننافوو یدنفا
 ۰ یدیآ لماک » ام ° .یدلیا تاق و مد ۳۱۸ ۱

 هده راحت ۱۲:۰۳ بول واهفیلخ یعتکیا مدنلهلاقح .( یدنفابابح ) 1
 ۰ .یدلکید شاط هنمان هدرادکسا یدلیا تافو 1

 قرهلوب ضیفت هد هرتفط بولوا ندنرلمدآ هرشطا (اشاب بیج )بو 1
 ناریهربمو یماقمئاق همبزا ءاضق و دیمزاو ارحا ربم هرکصو یتثاب یوق

 ۰۰ ییا تفو نناوک هرکت ردشل وا توف «دنرلرات ۱۲۸۵ و شا



 Te تست

 ردش) وا توف هرکص هنس جاقرب یدلوا یمالنم سدق هدنلوالاعیر هد ۰
 1 ا سردبم بولوا ینکی كنسيتفم كينالس ( یدنفا دم دماح )

 1 - دیا لاح را هرکص هنس جاقر بول وا ی :هالنم دق هدنرخالاعسر ۱۳۹۰
 ۲ ریم زا هدنسهدعق)ا یذ ۲۷4 و سرد ردلهرقنا ( یدنفا نیسح دماح )

 ییمالنم هرونم هنیدم هدنمرجم ۲۸۰و یسالنم هسور هدنناضر ۲۸۲ و یسالنم

 ۱ ۳/3 ة ید لاعو ماعسرد ردشلیا لاحرا هداروا هتسوا بول وا

 1  پرول وا ندنراماعس رد عفو یردمردیلبوق هرون  (یدنفا دوم دماح (
 :E . یدا صاش ء؛ بتاک " ید. یدلوا توف هدرفص ۰

 ا ]۷۸۵ تولوا ندیشراداج یا ف دباج )
 تافو هدنمرم ۱۳۰ ردشل وا الا هریص ردشلوا یراشتسم یلاو دیرک

 9 » . يديا میقتیم ۰ قداص یدلیا
 E . لضفولعا 5 1 شیورد ردیل رکیراید ( یدنفادجا یماح (

 3 e یناک ,ناوید هاښاپ هللادبع هداز ییروت تیاهنو هارزو ضیپ هللا
 E لا ردشلبا تاف و مدرکیرایدهد ۰

 ۰ یدل وا توف هدنیجر ۱۳۲۰۰ بولوا یش یدنبشقن . ( یدنفایماح )
 1 ۱ ۱ زدن وفدم هدنسویف حو : ہدرادکسا

 اند ea یدبا یتاک, ناویډ _ردیلکی الس ( یدبقا .یماح )

 1 3 ردیاش یدلوا توف
 )ول ریمو:یالاریم بوشینب ندیرکبع تالس ( اشاپ ینطصم یاح )

 وا هجراپ نوا شیرباد 4 هعوبتم نونف ردشلنا لاعرا هد ۲۹۰ ردشلوا

 ردشلآ هل

 5 ( یدتفا لیعاعما بابح )
۲ e 

 2 کم رس بان رديهودحم كنيدنفا تور دمع یتاک شاب همظنتم رک اسع

  هدنلاوش ۱۳۹۱ او )مت دود ربع هلملو قرهلوا لخاد هل یبوتکم

3 
 ۲ لب سراب هدنلوال عید Yo ولکو و ا هدنرحالا یداج

 فول هدب ویا *] رودیا لاحرا هدن رفص YY ردشملوا یراشتسم ترادص

 و ردتقم لئام هبافص و قوذ سیلس یتانکو اشنا ؛ ردشلدا نفد هددب



 بس | ۰۷ تس

 هلم وأ افلا تزافس هرکض هام چار بولوا یزیفس هردنول هلیسهاب هبساحم
 هامید تو وا یجهرک ن كجوک هد ۳۳۷ ردشلاق هدیلف یددآ بۆ: ەدیک

 هدن رو مهام چ اقرب یدل وا یتاکر اد سەد ۳۷۳۰ وفعلادعب ردشل دبا نەدن ر و رم

 هباکعهلت رومأم هد ۲۳4 یدناتماقا هنسجاقو و یا وا رومأم هلترافسه هنابو

 صخرمهلبهیابیحناشن وهمیظنتییتادهاعذیسوورهدندوع تر هلو ىلت ورث ىدتیک
 هساویس هد ۲۳۷ بولوا باتکلا سر هدنلوالا یداج ۲۳+ یدلوا ینا

 یتیما رفد هدنس هتفه بفاعتم ییدورو بولل وا قالطا ۲۳۸ ردشلدا الجا

 ۲26 ردشل وا لوا همانزور هد ۳ تولوا لوا بساع هد ۲:۰ یدلوا

 سن ر ایا هلئدوع هباکر هدهام چاق رب بولوا لوا قش راد رفد هد ودرا

 توف دنزوقط نوا كنناضمر ۱۲۶۸ یدلدبا لزع هد ۲۶۰ یدلوا باتکلا

 یسهجوز ردنوفدم هدنفلرازع یس هناضتک اشا بغار هدهقسوف ردشلوا
 یودخم یدبا بویعم هلتفاسیل مدع ۰ روفو ۰ باک ردیسهدیفح كناشاب بغار

 ردشادنانفد هنا بودا تافوهد ۱۲۹۰( كن هللا ءاطع دجا )ندنسافلخ یی وتکم

 اد ردیمودخم كندنفا فیظن ندناکجاوخ (  یدنفا دچا دماح )
 بول وا یولوم هرکص یالوا ندبصاشم بابراو ندناکجاوخ بونل و «دنلف

 رداو یناود بتر, یدلبا لاحرا هد ۸ یدل وا نکاس هدنسهناح هدب وک

 ردیمودخحت كنافا دچا یرایرهش بحاصم ( كب طصم دماح )

 توف هدنرفص ۱۲٩ رذشلدا غارج هل راظن وص بوللو هدنوامه نوردنا

 ۰ یدادبا نفد هنسهناح ولوم هطاع ردشلوا

 ندلق ردیمودخ كندنفا صام سيون هعقو ( یدنفا دمع دماح )
 یتاک نيچ ءابض هد ۲۳۷ یجهعطاقمشاب هد ۲۳۰ یدلوا ندناکجاوخ بوشبت "

 یسراف هدنعماح اما ریس هل د وع هرکص یدک هاشذیع قلارار بول وا "

 ۰ یدل وا توف هد ۱۲۰۸ یدنوقوا ۲

 كندنفا دشیسر دچا ( هداز قدص ( ) یدستفا یطصم دماح (

 ۱۳۱ یدل وا یسالنم بو هدن روح الا یداج ۲۶۹ ° سردم ردیم و دحم ۱

 یسالنم دم ررکم کم هدنل والاعی ر ۱۳۹۳ یدل وا یسالنم سے هدن رفص

 ۰ ردشلوا توف هدنراګرات ۱۲۹۹ یدلوا "

 سردم رديه ود كندنفا یه و» یسدق ) یدنوا قطصم دماح (



 تس ٩ ۰ تست

 ( یدنفایمادخهدازینامزلک ) ندینس ردم ۰ ردرلشایالاحرا هد ۱۲۱۰ النم

 ۰ ردشلیا لاح را هد ۰

 نا سو
 ردشل وا نا ریمریم هدهاسوا بولوا یناک هنیزخ كناشاب ناغ یروک
 هدناوالامیر ۲ بولوآ قرصتیرهش ریق هد ۲۰۱ و هرصیق هد ۸

 هنسوا یدلوا یلظفاحم نامرکفاو نزورپپ هللا یسها یکیرلکب نکیا هدیرح

 یدل واربسا اح و رحم ه هیسورهد ۱۲۰۳ یدلوا یظفاحم یزوا هراز و هدنبحر
 هنسودنکر دشللا لاحرا هداروا هد ۰ تولوا هدزادوس نکیا هددسور

 ه یدنفا میهاربا یرادرتفد یزوا نالوا ریسا هدکلریو كی شب یعرکی

 یدبارویغو عیج یدلوا رسیم قلا هد هسیدلردنوک قلجرخ شو ض كي شب
 رده ود كندنفا هللاءاطع ( هداز یرد) ( یدنفا دمع دماح (

 یدلبا تافو هدنس هض ینابعش ۱۲۲۰ بول وا یسالم رهشیکی» سردذم

 ردماح هز نع ندرلهداز هللا ضعف یسهدلاو ردنوفدم هدتناب یمهلبام هدرادکسا

 ( هداژ یلهروم ) ( یدنفا دېګ دماح )

 یدنفا یح ولهاپ ةکمی عود كناغا نیسح یلغوا كناغا ىلع یهجلوارط

 كنیدتفا دیعسا نديا تافوالوزعم ندننیولومماش بولوا ندیلاوم هداز
 هدنرخالاعسر ۲۳۰و یسیضاق هطلغ هدنرخ الا میز ۲۲۰ و سردم رد.هودجم

 ۲۳۸ و یمنضاق لوبناتساهد ۲۳۶ و یسالنمهکم هدنمرحم ۲۳۲ و یسالادهرصم

 ردنوفدم هدنرزواهاضرتیدلوا توف هدنبجر ۱۲:۰ یدلوا یسهاب یلوطانا

 ندیدنفا زیزءلادبع یلاراح یدنبشقن بولوا سیلس ېک یساشنا یطخ
 یهبیعرش ماکحا هاشاپ ىلع دنع هدرضم "بولوا وکقح ىدا فلسم

 هدنرحالایداج ۱۲۳۳ ( یدنفا دم یک ) یدیفحیدلبا رامظا تناتم هدغیلبت

 ( یدنفا دم هللاءاطع ندر هداز دما ) یدلدنا نفد هد زاذکسا ب وديا تافو

 تو ی ی در لا E و E تن ات
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 | یتالنم هفوض هد ۲۰۳ ( یدنفا دحم هللارون ) یرداربو كيلالس ۰
 هردراغلوا توف هدرهنسوا ردشلوا

 ( كب دم دماح )

 یدلبا دلوت هد ۱۱۹۰ رد ودج كن.دنفا هللادبع هداز یج هماض وط ندلاحر 1

 شاب هد ۱۲۲۹ رددوا ندناکجاوخ هلا لوخد هنرلف یدمآو ییوتکم



 هه ٩و

 كجوک كنيدنفا نیدااماسح ( هداز یر وکشاط ) . (.یدنفا دماح )

 یدلوا یسیضاق اچو هلاحرتو قجسور یدرتسوک اضر هیاضقر دیم و دخ
 یدیا باک» رادربخ ندهیّوزج یفراعم یدل وا توف هدنرحالایداچ ۰

 ( یدنفا دماح ) ۱

 ۱۸۸۲ يدلوآ دانو سرب ردو تادف قطهم اما هو
 هدن رخالا عمر ۱۰۸۸ یدلیالاصفنا هدیحر بول وا یسیضاق لوبناتسا هدنم رحم

 یدلیا لاصفنا هدن رفص. ۱ ۱ یدل وایرکیسعضاق یلبامور هدننایعش و لولا

 هلغغلو هدناسل تدح هباجاپ بجر ماقمناق هد هب رح ء مواشم هدنرفص ۸

 ۱:۹۸ .یدلدیا لیوحت هسیرق هدنلوالایداج یدلردنوک هتماقا هسودر
 یس یدنلدیا نفد هنعماح هنف وصانا هداروا ردشا وا توف ه دنشل تا هم

 «نردشقنا حربش یتآرم یدیا لضاف ۰ دیدح ز وام یناسکس
 یدل زا یان ریصم سرد«( واز یضاس ) قاب
 ۱ ۱ ۰ یدیا فشع یدلوا توف هد ۱۱۳۳

 .o توفمد ۱۱۳۹ بول وا ندنحاشم يتولخ (  یدنفا دماح )

 : ٠ ردشلدیا نفد. هد هیداینع

 د لاح تربضح و یمودحم كنبدنفا .ینطصم نوا ( یدنفا بجا, دماج )

 لیعاعما میش هدازیژنکا نالواتوف مد ۱۱:۷ بول وا یمهمابرادهبرت و نذۇم

 ردشاوا رادرهپم هاب دمع غار هلغلوا یفنمو بناک ردد فح كنيدنفا

 ۰ رد ماش یداوا.تو» دنس هجعایذا ۱۸۰

 بول وا تب هلن رس ردیلیلرو یلایخ . ( يدنفا نیبج .دماح, )

 ۰ نیطاطخ :و,یابش ,یدلوا ټوف هد ۰

 بوولوا یم ودخم كناش اب لماک لا دبع ندناریمریم ۱ ,( لب دم دماج )
 ندنوعابط هد ۱۱۹۲ بوشیت ندنواببمه نوردنا یدبلیا داوت هد ۸

 ۰ یدا رهام هدیقیسوم یدلوا توف

 ردیمویحم كندنفا دچجا ( هداز ركبوا ) ( یدنفا دماح ز

 ؛سردم ردیمودخحم كندنفا دجا ,( هداز ینامزنک ( یدنفا دماح )

 هتردا یدلوا توف هدنسید یجرکی كنابعش ۱۱۹ بواوا یسضاق كي راس

 راتمدخ و ۱۲۱ ۲ یدنفا زص دم ی رام و دم یدادانفد مډنراوج یسویت



 ۱ بیر سس

  .«هنردا نداروا یدتا هرصاح یرهشردنلف نیا یدلوا یسالنم هسورب هدعب
 ۱۰۳۰ یدلدا لزعهدهام رنوا یدلوا یسالنم صم هنب ۱۰۲۷ و < ماش

 یدلوا یرکبعضاق یلوطانا هدهمعاید بولوا یب های یلولیانا هدرخالا عیر
 یی مور ردص هدنل والا میر ۱۰۳۷ یدلدبا_لوع.هدنمهدعقلایندز ۲

 یمردیینایلس ثی دل اراد , هد ۱۰۰ یدنلوا لزع هد امر ۸ بول وا

 رد وفدم هدنب هجا ىج ول تی وت هدنیستاا نجر کب كننابعش ۰ یدلوا

 .( یافیلأت ) یداخناص ۰ ءلزا «,فیرظ « یدالضاف « ام رهام ۰ یاش

 هریسفت ۰ جرشبیبللا نغم یرزاهشاجر ضو :ررد » یمهیشاح هنکلمنارانم

  .یسهما قاس د یرعش ناوبد  ټاقبلعت هنحورش حاتفمو هاده تاک قلعتم

 کیا الی ,ییسیرتشمو رهم كنید یلاصرع موظنم یکیا ههاشداب یتأشنم
 ۰ ردشمالوا ماق هني ) یر
 و هدهیی ور ِ یسونیدلادیج,) یا (ب یرصقدماح (

 یوو هدان ییعماج ,لوا دریاب ناطلس یا رارولآ هنپهجروشیاق کما
 .یدنآ .ترچه هنناسبقا یلوطینا.هلفلوا ولتزک یدزکابش نکل یدلپا) ساق
 رد هب یدوش هلی درا هم اط ) هدنقح ی ححش ردند ه نظم یدلوا تروق هدار وا

  هرکص ردشعد :(یدلی لوخد.هنیردبص كلرلنآ نابطیش الاج نکا عروتم

 E ۰ ۰ یدتا روېظ تیعبش ندرانآ
 ( Jیدنفا دچا دماح (

 هار ىلغوا ل( زورد ( روط حس نالوا هیکترب هدهن وف ریبل هیوق

 ویو ی و ماش و,یسدفم اسینغم ؛ سردم يدلپ ادلّوت مد ,۸۰: .ندنیلص

o a ی ra 
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COAو ی ی ی  

 " كنابمش ٩۸6 یدسزوا مالسالایش ءدنلوالا یذاجج ۹۸۲ ردشلوا هدعاق
 هدسلوماتسا یدیا ۹ لضاف ردشل ديا نفد هویا یدلوا توف هدنجوا

 یی هیدماح یا واتف یدلدیا نیبعت هفظو بواب يرلهطوا تمزالمو همر

 E . كنآ ردیدنفا( دمع ) ی ودخحم( یدنفا دم نیدلایحم ) ېړدار يدليا فلت

 ۳ ۰ ردیدالوا كنوب را (هدازسولتیم) هکرددنفا (هللادبع) یمودخم



 ل چات

 یدناو هدنغلیڪګ وتکم تلح هرکضو هدناموسر داشت ندنس هطوا ی وکم

 هلدعهدىلاوش ۲۸۱ یدا وا یهاضعاو یتاک شاب هبلدع ماکحا د ۵

 ۱۲۹۰ یدلوایسرح وتکم فراعم هدنرفص ۲۹۳ لزعلادعب تولوا یہی وتکم

 ۰ یدیا یشنم , صاش » لد لها یدلوا توف هدنرخالایر

 هد راقل رادزفد هدعب و تالیح هبساح بوشات ندهدلام ) ك ثلاح ۱

 توف هدنبجر ۱۲۹۶ ردشلاق لوزعم؟ندنفل رادزفد هیئوف تیامن و ردشلوب

 ۰ ردشغلوا نفد هدنس هلکسا ناشسب هدوا یدلوا

 (اشاب دمع تلاح )

 هد اسرت ینلارارب بوشیت ندیلامباب رد هداز اشاپ رداقلادبع بسا نادوپق
 هدنرگرا ۱۲۹۶ بول وا یمیحوتکم هب رحم هدنس هدمقلا یذ ۱۲۹۱ و شلو

 هدعنو ۰ ردشلوا یراد رفد ماش بودیک هب هرشط و شعا لاصفنا

 هللدوع هدهداصم ید لوا یراد رفد یمودرا برع یل وطانآ هدر ۰

 هدنرخ الا عير ۲۸۱ و قرصثم سیرف هد ۲۸۰ و یرظان ررخ هسورب
 یسهعایذ ۸٩ ویراشتسم رطسعرس هدنه رحم ٥ قی تابساح ناود

 هدنرح الایداج ۲۸۹ یسیلاو برغ سلبارط هلتر اژو هدنسید نوا
 یدلبا لاصفثا هدناعش ۲۹۱ بولوا یسلاو ساویس هدناضهر و هردا

 یساضعا تلود یاروشو یمادک ناطلس هدلا و هدنسیدب كن رفص ۳

 .هدنسکیا یمرکب یسهلایدو یتبما ربش هدنزوقنوا كننابعش هنسوا

 بز والاعب رو یساضعا تلود یاروشهدنسبدب نوا كنم رحم ۲۹۳ وى رظان هعقات

 عیطلاب ندقل ادک هدتنطلس لدبت بولوا یہ اضعا هیلام سلخ هدنسیدب

 ٩۶ یدلوا یرظان ترا هدنزکس یمرکب كناضمر ۲۹۳ یدلوا لوزعم

 هدج هدنعلس كنناضمر هنسوا یدلوا اّضعا هنسلح نایعا الوزعم هدنمرح

 * مدسق» تتم » میلس » ملح » یدلیا لاح را هد ۱۲۹ بولوا یسلاو

 ۰ ردکب نیدلا ءامب یمودحم یدبا دامن شیورد ۰ یک
 ( هداز یمرع ) ( یدنفا طصم یلاح )

 ردشلیا دلوت یسهجک تار ی نوا كنابعش ٩۷۷ ندنیلص كن دنفایمع

 هل رلع | اقا ییلاو رلیلربصم هدننامز یدل وا یسالنم رصم ° ماش * سدو

 یدلدنا لزع هلیادع مهتم هدرحالایداجج رلیدنا یماقمثاق یلاو ینوب ۳



 و

 « كخمرا یدید یدک سکر ندنتسوا زو » ردخرات یکیدلبوس هدفدک وط
 1 « مدک زک دن یدک و ط هدزکس شقلا زکد »

 ردیمودخم كندنفادحمم ( هداز یش ) ( یدنفا روکشلادبع مک اح )

 هدنراګ رات ۲۲۰ و شف وب هدرلتءهدخ ص بوریک هنلق ناود هد ۸

 ۰ یدبا رهام صاش ردشل وا توف هرکص هئس جاقرب قرهلوا یوم

 ( یدنفا دیدم تلاح )

 ردیمودحم كندنفا نیسح ندناضف وندنسهمدخ یدنفا فیرش هداز یی اوبا

 كوب ردشلبا تباتکو ع لیصحت هلشیرت كرايدنفا هللاءاطع یمودخحم و فیش

 هآرلاشاهدجا یلیرخ واو یماسرکبولا هدعب بول وا یغاعرادرهم هیدنفا دشار
 زاتهدرتنو مظنهلکللا باستنا هبهدد بلاقو ردشلوا اد هنمالنم رهشیکپ

 تباتک كنلغوا یک ایلاق ناججرتهلاافادحم یشابباصقو یدنفا حار بولوا

 دبشر ادطک هسوک قرهلوا یلها افصو قوذو ردشفلو ځد هدنراتهدخ
 هززوا قفاوا مادنتسا هدنتیعم یراد هسیک یسکلکب هل اتنا ھے یدنفا

 . یربفسسراپ هلبس هلاپ هبساح شاب هد ۱۲۱۷ ندم قوجیدل وا ندناکجاوخ

 تاکر هدنل والا عیر هنسوآ بول وا یسکلکب هدند وع هدنم رخ ۷۲ بول وا

 یدلدنامازطا هب هيهات وکه ل زع هدتسیکیا یمرکی كنلا وش ردشلوا یتانکلا سیب رنودامه
 هلتمدخ ماما یدلردن وک هدادغب هدنهام یصچوا كندورو یدنلوا وفع هدمب

 نوبامهباکر هد ۲۲۵ هدنافوبودا لواح هبیدنفا مهاربا روهشمهدندوع

 ندقلادخک هدنخرات ۲۲۹ زدشلدا رومأم ه هیفخ "هرباخم بولوا یمادضتک
 كن رفص ۲۳۸ یدلوایحاشنایاءرکصهنس جاقر و الواهد ۲۳۰ یدلاقلصفنم

 "یروف ندنس هفرا بودیک ایفنم ه هیوف ندار واو ههسور هدنشب یهرکی
 یدنفا یخ ردشلبا تافو" الوتقم كر هلیردنوک انافرام یمافا نواه

 جوا نوا ردشلدیا زکر شاطرب ید هنس هنا ول ومهطلغ هلبا نفد هنسهیکت

 باقسا یر کا یدلواراغص و رابک مجرمو راشتسم هد هیسایس روا ردق هنس

 . تعج ارم هنر هلب هدنناهجوت هنلام بصانمو زدیا مارکا هنب را ریکف رط و

 عم ردشعا تیناسفن و ضغ یارجا ءهرکصوتمدخ زاربیرللوا یدیاروئلوا
 ۳ یدبا بتاک »صاش 1 لضاف+ لقاء اذه

 هبجراخ ردیمودخم یمغکیا كنیدنفر دلاخ یرظان هیلام (  كب تااح )



  aای تب او ےک 2

۳ TT eT TT TTT 

 ترا لإ تین

 ۷۹۷ و ۵۰ قرهلوایسر سام هصاخ هد ۲۹۶ وردشلوا یدرف و اولو

 لارا "هد ۷۳۰۹ ناب دیه ی رظا دیس دم رر هدنراګ رات

 ۰ ئډا تاذر"لدنعمو : نھ یدلنا

 لا هداقیچلب ءرکص ندک دشش هدهناههدنهم . ( ایشاب دجبا ظفاح .)

 یرسیم وق زو هفوص تدمرببول وا یالا رپم هدندوع یدلیا لیصح
 غاط هرقو برص هرکص توتسوک .قاراراپ .هدهعقاو تابراحمو ردشغلو

 اولو یدلروک یتمادخ نسخ قرەنلو هدقلدو انرا هرزوا كماعش رب ,ینابصع

 هدهنسوت هد تواوا یادناموفهنسو هد ۹4 هدعب یدلوا یبرف ابفاعتمو

 یرظانهیطیض هدنلوالایداجن ۲۹ ردشلیا تدوع هدعیو شلاق هلیافص لاو

 تولوا یتسر مزاول یازوش راد هرکص یدلیا لابصفنا هد ٩۷ بولوا

 نویسیموف یرکسع شیتفت هد:۲۹۹: ویدلوا یرظان هیطبض رارکت هد ۸
 نونف یدل واتوف هد ۱۳۰۳۴۳: قر هل وا هتسخ هرکصبول وا لوزعم. هلغلاضعا

 ۰ یدیا روهشعو ووسح <« مام یداانشآ ناسل و رهام: هد رکسع

 اواو یالاریم بولوا ندهناهاش ةیماظن رکاسع هدو . , (.اشاب ظفاح )

 كنار واریهش هلکمد « هداز,یربصح » ردیاتنیع ,.( فا دمع ظفاح )
 هنابکاخ .» هناشان داوف یدیشلک هئداعسرد:یلارارب یدبا فیرظرب ندننادناخ

 هد « مهداز ی زربصح-نب ودقنیط یاضتقم» م هدامآ هتلکعا ئور شرف

 كن صع ددشایا لا ؤا هدن رب ران ۱۳۰۷ ,ردشلیا فیرعت یتسودنک

 ۰.یدبا یزایتع كنسارعش

 هلضیفت بسک هدنونابه ,یارس ردیل رهشون  (یدنفا نسح ظفاح )
 ۱۳۲۱ کیا هدنراشا شهلا قرهلوا یراب رهش ترضح "ی هداج

 ٠ ردشل وا تزوف هدنسبتلا گان رحالا یداج
 نان اکجاوخ ضنفتل اب ندلق. .ردبل وبم السا . ( یدنفا دمع کاج )

 .یسیحهرک ذن هیلام هد ۷۹ ویتناک هایس ۱۷6 و ,یبتاکرایچهبج ۱۱۷۲ یدلوا

 شلوا ینا مان زور هدعبو یتاک .رلیچهبج بنا هد ۱۱۸۰ ويون ههفوو
 یرات ردشلدا نفذ هنسهعنچ یتلیریا هدرادکسا هلکلیالاحرا هد ۱۱۸9 و

 یمارا بوباو هصلدوسهد ۱۱۸۸ یدنا نهاشو انشا« یسرافو ییع ردراو



 — ء١ سم

 مورتطزا هدنتچر ۱۲۵۵ یدلاق هلیکلبلاو ساوبس هلسورح رکب رايد هد
 رکسف مس هدنمزحم ۵۸:ردشل وا لوزعم هدنب هححایذ ۱۲۵۶۰ :بوا وایشلا و

 غبظلاب هدن وغآ كلت رکسع رأي. ماقت هدنيس دمای كنهنس وا بول وا یجاتمناق

 هدنس ها یذ ٩۱ :و بول وایظفاحدارغلب مدنلوالاعیر ۱۲۶۹ ردشل وال وزءم

 هدنل والا میز ٩۳ ی ریش هیطبض :ندبا کشت هدنموحب ۱۲: وئ سيلا و لصوم

 < وتوکسا هدنرخالامیر:)< ویسیلا و هینای هدنلوالایهاجب ,یدلدبا لج

 یدنل وال عهدنناضمر ۲۱۷ بول وا یمیلا و هن دا هدنشهدع2)ا ید وهنس و هدشن ایعش

 ۷۱ یدلوا یسیلاو نوژرط هدنلاوش ۷۰ وهب وف هدنسهرخالا یداج ۸

 بودیک هل رکسع نواصم ییالو" هندادما" ضراق و مورضرا هدنطساوا

 تمدخمدغ كنه واعمیکهدنشاب .هدندوع یدل وا ,یعاس هنصالخ كم ورضرا

 و کج دف اک ف اوا فاز تنی

 هد ۷۲ هدو و تو بئاقم هوجو هلکعانیعن یتحابق كنهوجو نوزبرطو
 هننویسیموف نرجاهم ندا لکشت هل رلت:رجش راک رج ۲۷٩ ردشل وا لوزعم

 هدنشهدعفاایذ ۰ ردشل وامرط حس هدنرج الا یداج ۲۷۹ یداوا شقا

 هداز وآهدنسیدن وا كننن هسححایذ ۱۲۸۲ یدلاق دهر ونمهنیدمو یدلدبا لزع

 یودح یدا لوغشم هلیاغانخا كنفوتوپوط مقتسمو نیدتم ردشلیالاح را
 انشیدردنمز ایم ودح رکید ردشا وا تئاف هد ۱۲۷۵ نک ردنکهدادغب ( .تكیماس )

 رادشعا ج ونتاشاپ ره مارک؛ اراد ریس ییسنهع رک رداشا نیدلادعس قیرف ینادنام وق

 یالا ربم شیفتلاب لا لوخد هدساظف تیادب ردنلنکا . (اشاپ ظفاح )

 بول وا ربساهدفشک ی انا هدضراق یدلوا یباولربم یراوش هدنسهلئسم عرفو

 بوکنع هدتراظارات ۱۲۸۲ ردشلوا نشر. هودرایعتلاو قبرف صاالفنادعب
 هداقا یسهنز هدلاخ یغیدلاق ر دم هجرا هنس ردنشل وا عوفم یبهنرو

 ید مدآرب یلتربغ تبعص شوخ دا ثافو هدنراخرات ۱۲۸۸ بولیروب
 یالازبمهدندمزآ تول زا هعششی ندالا ردیکرر ود . (.اشابنسح ظفاح )

 هدعقلایذ ۱۲۹۱ یدلوایسز مزاول هددمتدن یدلوا یبرفواول ءهرکصو
 ردشل وا توف هدنسید نوا كنل والا عبز ۳ یدل وا یر هصاخ هد

 عراکبدیعس و لثان هللا یسهریشک لاوما یدا یخ الض چاتما نسحو هزبرچ

 ۰ ردشلنالوت یتسهعرکر و مودحمیکیا هدنمان

 یالا ريم ضیتلاب هد هاهاش رکاسع . (اشادع ظفاح جالا )



 ۰ ردشلیا لاصرا ییطوط هنن راځ رات

 یضش یمهناضولوم راصذطزوک ردیلهردا . ( یدنفا دم ظفاح )

 ۰ ردصاش یدلوا توف هد ۱۲۱۲ بولوا

 بولوا یش یمهیکن یدنفارفهجییشک هدنرازاپیلاص . ( یدنفا ظفاح )

 ۰ یدلوایدنفا سو هنر یدلیاتاف ومد ۱۲۳۵ هرکص هنس شب قرف

 ناطلس یدلوا ی زویکی بولوا یچفوا روهشم ( یدنفا ظفاح )
 هد هږیلعل تمدخ هدن ران و امه لیمهنولعت یزادناریتیف كن رات ر ضح یناث ناخد و
 بصن نش هب هړکت هشنادیم قوا بولوا ماعنا رهظم هدنراقدلآ هضبق هلفلو
 ۰ یدلدیانفد هدج ا هجهرق یدلواتوفار صنم هلا وتشړ هدنناضمر ۱۲۳۷ ردشلدا

 یماغاباستحا هسور بولوا یسادکك ناشاپ نسح . ( انا ظفاح )
 ردشلواتوف هدلوهد ۱۲۶۱ بولوا یتییما نوبامههرص یدل وا یلسلم هدول

 ( اشاپدجا ظفاح )

 ماظن ردشلوا یسادضک قاجوا هاش ندنغاچ وا یجمغل هدنوبامه یارس
 بولوایالاریم هدنراګرا ۱۲2۷ بول وارومأم ه هناعسدنهم هدنروهظ دیدج

 هللا لقن + هیکلم هدنروم هنسچاقر یدلو یظفاحم زافو هلقلاول هد ۹

 هلتراز و هدننابعش ۱۲۵۹ هرکص ندفدل وا یرادرتفد قعورو شاوا اولربم

  دارفلب هدنس هجا یذ ۲۸۱ و شان هدنناضمر هنسواو یدل وا یسیلاو هنردا

 ۲52 یدلدنالزفهدنسیل و ال ایداج ۳ بولوا یسیلا و هبنبهدنل والاعیر ۳ و

 سیرف هدنناضمر ٩5 یدنلوا لزعهدهمعایذ بولوا یظفاح دارفلب هدناابعش
 هداروا هدنرفص ۱۲۷۰ یدل وا یفیصتم سدق هدنیب هیخا یذ ۱۷ ویظفاح

 ۰ یدیا انشآ هدایز ندشالو روما هکلسدنهم یدلیا تافو

 ( اشابدحم ظفاح ) ر
 لیدبت هلضیفت هدنونامهیارس یدلآ ترهش هلقلناولهب هلغلوا یلئوف ردسک رج

 هرکص و یالا رم هدنلاوش ۲۵۳و یشابکی هدماظن تیادب بولوا یبیکصاخ

 یقرصشهردوقشا هلباقلهرف هدنس هرخ الایداج ۲4۹ یدلوایسا ولیرا وس

 ترازو همراب هدمناسبمش ۰۲ یدل وا قیرف هيهات وك لاصفنالا دع) و یدل وا

 نان وقوس هنرزوامصم هدنرخاوا ۲۰4 بولوا یمیلاوسا وبس و ناتسد رک

 ۱۲۵۵ نکیا لومأملزع هدنروهظ یسهعقو بیزت یدلوا نادناموق هب ودروا



 اتو یک

 هرکصهام نوا یدسل وا یلام ردص ماقم اق هد ۸ بول وا عبار رزو

 هد هلق یدب هد ۱۰۱۲ یدلر دنوک هنس هظفاحم یلوطانا بونلوا لزع

 ج هد ۱۰۱ لزعلا دعب یدل وا ماقما اینا هدنم رحم ۲۳ یدل دیا شبح

 یرکی كناضهر ۱۰۲۷۲ یدنلوا دع اقتم هدندوع بولوا مزام هفرش

 عماحردنوفدم هدنعماحنامارف كج وک هدحاف یدلوا توف هدند اعسرد هدنجوا

 هلغل وا لز وک یسادص ىدلباهداشناهد ۱۰۰۶ هکردراو یسارقلارادوهسردمو

 لقاع یدا رررتسوک شهاوخ قلخ هعافسا ینتوالت هدکدلبا تءارف نآرف
 ی ۰ ىدا تاذ لدتع»

 (هداز نذوم) (اشا دجا ظفاح )

 ٩۰۱۱ یدلوا یهاشداب عدن بو وایئاب یحاغوط هدنوا هه یارمس"ردیل هبلق

 یسیلاو ماش هد ۱۰۱۸ یدلوا ابرد نادوبف هراز و هدنزکس نوا كنلاوش
 هدعب یدنلوا وز ناطلس هام هرکص یدلدا لص هد ۱۰۲۰ بولوا

 ۱۰۳۳ یدلوا یسیلاو رکب راید هد ۱۰۳۲ لزعلا دعب بولوا یمیلاو دادغب

 عید ۲ ردشا وا مظعا ردص هدنل والا عیر ۱۰۲۶ یدلدا لزع هد

 مظعا ردص ابات هدناوالا عير ۱ یدل وا یتا ر زو هلا لص هدنل والا

 ردشلدبا نفد هددجا هجهرف ردشابا لاحنرا "ادیهش هدنهام یصچوا بولوا

 1 : ېه یا رای رام
 _ یلیخ ) هلفلوا یسهدرورپ كکب یلبخ ندارعش ( ياچیطصم ظفاح )

 ۱ "۰ یدیایاشرب ی.هفیطا روربفراعم یدلواتوفهد ۱۰۹۵ روند ( یظفاح

 ۳ ۰۸۹ یبلوافرصتم كينالسبولوا ندارماضیفلب [ شاپ ظفاح )
 3 ۰ ردشلبا تافوقرهنلو هدرلبرح هدنراخرات ۱۰۹۰ و

 ۰ هدنداشنا مراتورماش یدلیاتافومد۱۱۰۷ ردیلهطلخ (یدنفا ظفاح)
 3 ) ی وام .هدجا ناطلس هلوا سودرف كاپ زا رس ) ردیعبط "هداژ یدبا رهام

 ۱ یعیضاق رکب راج هلسغلوا یماما ناطلس , ( یدنفا دمع ظفاح )
 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۸٩ ردشل وا

 ۰ رد وفدم هدوا رد ص اش یدلوا توفءهد ۱۱۹۸ ردولوم ( ظفاح )

 ٩۲۰۰ ردشلوایثاب رامعبولوا ند دنهم هرهم ( یدنفا طفاح )
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 یدباند الصف ردشا واداماد 4 یدنفا نیما یباح ییاتتیع ردن ودم ودر الس یاب

 یدل وا ندناکجا وات وشر :نداگ رد لرو طسق ۰( قدا ادم فاناح ) ۰

 را ۲ و :شفل وا ل د اوفو ا: هط اہم شاب هد ۷

 هد E و سلام ف4 هب هطآ هخزوب ۱۱۲۳۲۷ تول وا ینلح" هلن سقم یکم

 . رد صاش ردشل وا توف

 ۲ ۳ عطا هد 8 ( یزا ریش. دمع نیلا ظفاح )ا

 ر زو هد ۸۵۵ رد شلغا ,لاصرا هد ۷۹۶ اب ۷۹۲۸۷۸۷۹۱ یدا رهام یانش

 ردماع لوبقم یناود بولوا ندفشک باصصا یدنا اشنا هبرترب هنرزوآ یاهم

 ند هیناریا یالع رد نیدلارون . فیطللا دبع یعسا ۰ (.۰۱ وربا ظفاح )
 3 ۰ ردراو نصرا بق رم هن رزوا نینسیدلوا توف هد ۸۳ بولوا

 هد ۰ یدلیا قد رط در ن کیا ندالع ردبل زوریس (,یلچ ظفاح )

 #7 و ؛ یدلوا توف

Np (ن دغ ندلا ظفاح یعسا )چ  Hpلدام ن  

 هلت رعه ...r 7 تیعیس هداروا یدوفوا هد زرت .بوغوط هددعد رب

 اجا يس هسردم شات ىلع ا ےلس ناطلس بود نکم هدهسأما

 یدبلوا توف هد ٩۰۷ یدب لوا یسردم نه بوک هلوبناتسا هدع یدلیا

 ( یتافیلأت ) ردنشمزاب دعیرمشلاردص هد هامر تولوا لری هدن انک تع رس

 مولعلآتسرهف ٤ ی للا ةن دم ۰ اس راد 4 یلوب :هفقاو محرش هشاح

 هراس تاقلعآ همان رگ هجرت ؛ رودصملاةتفنءهرايسةعبس » تاتکلا كراعم «

 هد ۹۹ هک یلاعلاوآ ) یلعوا زرند م هلو و سردار , ید 9 قره

 ۱ .روند ( هداز ظفاح ) یدلوا توف الورم نانساضق

 ناطاس رخاوا ب واوا ناو ىو م ردش هبوف ( ىلج طفاح ٠)

 3 ۰ ید وا توف هدشلان دارم

CEY E O 
 ۳ طفل وا یشاب یبرالیک بول ٣ شف هد اسم نورتنا رد دوتا

 لس هل وا یسلاو رصع هلتراز و هد ۸ دو قیج « ها "یکی" ر کی سا ره

 هد لب 0 یش د كن یکیآهدنر > رز هد ۱۰۰ یدل وآیسهل او هنس ود ۱۰۰

 هرکض یدلوا لوزعم هلغلوا م زهنم هنا هب ر "هلرح را هد هن وط هد ۰ ۹
* 4 

hon ۳۷ ۰ اجا اظ ّ  

 و
 سل



a 1 FFروت هد ۳ ردود تلخ یارکثث ود 1  

 دو ۹ ردشلیا لاحراو لاصفتا هرکص ۳

 س لواد و ناطا- بولوا ندارما ردیلرھشقا (  اشاپ اج )
دردب ك زاما قطصمو دجا یدل و جن

 ۱ ۰ ر

 شود یدلا و بولوا یماغا لوس ) یدنفا فا ی دی

 ر ۳ د وصقم ی مرد شا ناخد وم ناطاسمصع

A٠ ردشلد | نفد 2 یدل وا توف هد  

 4 تولوا سرد۶ ردیم وم را .( یدنفا دیک قذاح )

 ۱ : ۰ ردماش < یدلوا تاون

 هزرنج ناخ ملس ا ردیف ورضرا )) دس یدنفادخ قذاج (

 2 ردناودبحاص بول وار وهشم هدنایداو رعش ید تافو هدنرصع

 رب دیردروهشدماعس رد بول وهداز تفءیرهشول ( یدنفا دجا مزاح )

 8 2 را هدند دنوآ كن رف وای اسسوپا هدنل و الایذاج ۳۷۹و



 و

 ندنسهلسف ( یارک ) ردیم ودخم كناخثابغ ندندالواناخ ریکنچن جوج

 نسلوا لع هندال وا هکر ده د یارک هل 4 هل وا هاکلیاهب رت یقوصتلود

 دچماب یدلبا لاحترا هد ۸۷۸ ب ولوا یناخ م رق هدنل احترا كن ردن

 فرط تیاهن یدلاق هدعرف هدننافو ردشلدبا نفد هنسهرت هدتچهلاص هدنارس

 طبط ب وکنم و هفک بولی ردل وک اشا دجلا كدک ندهینس تنطلس

 هنرزوا یلط كرببلعرف هلکعا تااخد یارک یلکنم ندنرل-غ وا ردلبدیا

 نیش ور لا یارمبا هاشم تیمار بلع ةا قدی تحل ناخ
 ۱ ۱ ۰ یدلوا وزج رب

 نو هیلو دزاب ناطاس هلغلوا تیبط رهام ( ےکح یاح )

 زجام ند ربدن ابطا هدنفل هتسح كن راتمضح هاشداب هعفد رب یدلوا ابطا

 ۰ ردشلواتوف ًاحودعو شاو تعصهلتاطاعكنو هدنرافدل وا
 قرطوا بولوا یلعم كناخ هللادیبع یریما یراض ( یزیرتیاح )

 ۰ یدلوا توف هد ٩2۰ یدا یناضقلا یضاق یراح و یلضفا كنسالع

 ندنوامه مرح هدینا ناخ نایلس ناطلس رصع (ك خا )

 بولوا یلس نولو دفص هدماش یدا لوذبم یتععنو رار شقیچ
 دجایرالعءوا ردشلاق هداروا هحرا هنس رد هننافو و شا تیدأت ینابقشا

 ۰ ردکب دج و اشاب

 یدیا ناد وبثرب بولوا ندنرلمدا اشاپ دوغروط ( سدریباح )
 یدبا رولوا لمام هلزوس هلب اشاپ نان یلغوا لافچ نکیا یسر هد ردشاب
 . یدلبا لاحرا هدنضع لوا ییاخ دجا ناطلس

 تنطلس روند باصف بولوا مجرب یلدابودروا ( رکسعسیاح )
 هدکل رب هلا یردن اب هسابعءاش هرکص یدنل وااطعاتراما و یدلوا عیطع 4 هبنافگ

 ۰ یدلوا توف ًامورح نددا نابقا تم هلرلل وا عبات

 ( اشابیباح )
 ردشعد ( هدازناطلس ) هلغلوا یعودح نالوا ندناطلسهاش امه كناشاپ داهرف

 قرصتم ناخوراصو ناریمرم هدنلیکت كردنلف نا بولوا ندهفرفتم

 لاط ردشلوا توف هد ۱۰۳۰ یدنلو هدرادا ناو ك ردشلوا

 بولوا ندلاحر ( هداز اشا جاح ۱ یبودحم یدیشلوا رپ یدا فسلعمو



 6 در ۱

 یتاک لالا تب ( یدنفا دیعس ) ندراهداز یعشچ هنن ردشل وا توف ان وعطم

 سر ده( یدنفادجشدومسم ) یمودخحم ردشوا توف هدنرندرل هطا ایفنم بول وا

 رکید ردنوفدم هدنسومف هنردا یدلوا توف هدنرخالآ میر ۱۲۱۱ بولوا

 هدنسردیكنس هل ایذ ۱۲۲۹ ( یدنفاددعسا ) ندنراسردم هینایلس یمودخحم
 . لیلخ ) ندرهداز یعشچ ردیدنفا ( دمحم صلاخ ) یمودخح كنا یدلبا لاحترا
 . ندرهداز و هب زدعا تافو هدهسور ۱۱۷۸ تولوا ندحاشم یدنفا

 ۰ ردشلدانفد هدرلاف بودا تاف و o ) یدنفانما دم ( سردم

 نوردناردشل آ یانو هلغلوا لزوک یرازوک ( یدنفا نیسحیعشچ )
 د ۷۱۱۵ قرهلوا ییما نواه ہرے ه دعل یدل وا یتاک سس ضفتلا هدن وامه

 . ناشع ظفاح یدلیا ان ینعماح ریک همروص هد ۱۱۳۲ ردشلنا لارا هدزاج

 ۰ یدا رهام طاطخر یدرک اش كندنفا

 یدلوا یکب هلاحرت هد ۱۰۱ بولوا سکرج ( ك جاتا لیچ )
 ۰ یدل وا توف هدعب

 ۰ یرادهسیک نیمرح هدنلاس ۱۱۰۱ بوش ندهیلام ( یدنفا یلچ )
 هدا نوا قطصم ناتطلس رد لئاوا هلا ماود هدیدم تدم ید وا

 ۰ ردشلا لاحرا

 | توف هد ۱۰۳۱ رد ردارب كا یارک د ( یارک نابوج )
 ردشلوا

 یدلوا دنهش هدنسه راحت

 ( ءال ا لصف )

 ۱ یط لع ندهاثک رابم هدرصم ردیلع ن رضخ یعما (اثاب یاح )

 . علاطمولیهستو فیأت هنمان كیدحم یلغواندآ یتبرثا مانافش یدلیا لاحترا

 یدتا فذصت نح رش

 لاما هد ۱۳۰۰ بولوا ندهیکنج هلالص ( یارک نابوج )
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 1 رع یدا ندایما بو وا ود کد ناخرط ۱ ك یاح)

 یدل وا توف و رسا هددس هب راحت نمسح نوزوا هدحاق

 ( ناخ یارک یاح )



 ری

 رددنفا لیلخ ندیلاوم یعودحم ردشاوا توف هدعبار ناخ دی

 ددل وا ناخ دو ناطلس:یخاوا رادبل رکیرابد  :(.یدنفا یرکاحا)
 . رد رهام ماش یدلبا لاحرا

 ها سور کرد الی کرج نیدسلا یو ایا

 . زدنوفدم هدناتسربق یشابراکب ردراو یریخ راتاو ېد
 نوا یارسمرح روند جد اشاب زوک هرف . (اشاب هايس مثچ )

 صل ینا دی زاب ناطلس هدنلاوک را ناخ رع ججش اولا ناطاس بول وا ندن رلاغا

 ٩۰۸ هر کو ینومطبف هدصب ید وا یسافا یرکب و یشاب نایکس لغلق

 زوبغو قداصو عیجش ردشل وا دیهش هد ٩۱۷ بولواینیکب رلکب یلوطانا
 ١ ىدا

 ( ,یدنفا دبع یعشچ (

 یدل وا سردم بوشیلاچ ردیم ودحم لنایلس اج ندزا# هدیرکک هدننآ

 هسورب * بلجهرکصیدلوا یضاق هدنس ودرا هللا باستا هاشادا عیوبوق
 ۱۰۳۲ یدلوا .یسیضاق لوبناشما هدنبحر ۱۰۳۱ ردشلوا ,یسالنم هئردا

 هلبا لاصفنا هدهدعقلا یذ یدل وا یصاقانا هدننابعش یدنل وا . لص هدنرخالاعیر

 یلوطاا ردص هدنمرم ۱۰۱ بولیرو یسهاب یلوطانا هدنمرخ ۰۹

 ۱۰24 یدنل وا الحا هدنسهتفه هدهسیدل وا لیا مور ردص «دنبحر یدل وا

 "الصفنمندنتب ول ومماشیمودخ یدیاعاشو ام ردشلباتافو هدنرخالایذاج
 ی ود كنو بول وایدنفایطصم ند اتافو هدنز وقط كن رخالایذاجج ۰۹

 (یدنفادج )یسهدازكناو شتا تافوهدنرفص ۱.۹0 یدنفا ( محرادبع )
 كلا بولوا یدنفا خاص مود رکید ردشعاتاف و نکیآ سردم هد ۲

 نیما ردشاوا توف هدنشب نوا كن رفص ۱۱۰۵ (یدنفا نما دمع ) یلغوا "

 هدنشب نوا كنرفص ۱۰۲۲ (یدنفا ملا دبع ) سردم یلغوا كندنفا

 یلعواكنا توف نکیا یسیضاق هکم ید یمودحم یدنفا ملحو و شلوا توف

 هدننابعش ۱۱۸۶ و شلوا سیو هعفوو سردم یدنفا ( دشر ییطصم )

 مودم كندنفا یعثچن یدن ای طصم ) ۰ ىدا صاشو ملام ردشلیا تافو

 وا میر ۱ بولوا یمالنمبلح یدنفا ( مع رکلادبع ) یسنات ۱

 هدنلوالا یذاج ۱۱۲۶ ( یدنفا لیعاعا ) یمودخحم كن و یدا لدفاص ید وا 4
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 : ناجا ۱۳۹۲ یدلوایماغآ هداعسلاراد هد ۲۹۳ تولوا یرابرهش رادهیئزخ

 ۰ یدلبا لاحرا هدعب و لاصفنا ا

 ردشلنا لاح را لردبا لاصفنا تورو

 (  فا رهوج )
 ٩ یرابرهش راد هنزخ بولوا ندنناوعا نواه یارمم

 1 ي یسهدعقلاید هد ۱۱۸۷ یدل وا یساما ةداعسلا راد هد والا یذاچ

 کتب هلبلجنداروا بودیک ههر ونه يندم ەدعپ ردش!ردنوک هرم هدنسیلا
 1 اره وا .ینافا هداعشلاراد هدننحر هد ۱۱۹۳ شلوا واین رادهنب زخ

 ۱ ۴ ا 8 زب هدهرونم هندمو ردخللا لاصفا ههرخ . الایذاج هد ۷

 5 اه ۱ ردشلا لا را هرکص

 را لی زدن هدنو امه یارس )ا رهوج )

 ِ *"یالوا راج ود همادغا یازج هدنرخ "الا یذاچ هد ۱۲۲۳ بولوا

 3 بولوا کو رخ ةلعل وا ندنناوعایا رس ردلعرا ( اقا رهوج )

 E را یدل ردنوک هماش بوديا اقعتسا هدنبچژ هد ۶ هرکص هس یک

 ردشل وا ر

 3 ۱ ( اتا رهوج )
 : ینویامھ سولج تولوا یسافا ص ىراەدناو تكناح ز زب زعلادبع ناطاس

 ٠ هدنابک ۲۹۱ ییدلو) یماغا شاب ن ناطلس هدلاوو تخاصم ةد ۲۷۷ تقاعتم

 3 كنس اید هد ۱۳۰6 یدلکح هنسهناخ ثا ذنوب هلن انا ناعلصالال هدنل والا

 3 )رد یدلدیا .نفد نهج دو ناطلس یدتا تاو هدنشل نوا

 یدیآ تدسح

 یدیا یکب نامروا بولوا ندنس ارآ نارا ( ك هاشناهج )

 یدلوا توف ةركص یدلیا تعواطم ضرع هب هس تنطلس ۱

 ۱۱۰۴ بولوا یالق ۲  رذپمودخم كلارك حرقا *(یارک اج)

 E ۹ يترا مح ته 9

 7 ا 0و یری ىلا نام راسو

 i یساغا رابهاپس بوشیت ندیرکسع ( انا رکاچ )



Sاب  

 شع الاصفناهدنیجر۹۹ یرظان هیلدع هدنددحنالکو تئیه ردشل وال کو هدنماقم

 هدناضمر ۳۲۰۷ بول وایرظان هءادعاهبارهدناضمر ۳۲۰۳ هدنلاح را اشاپرورسو

 یدلیا لاح را ینوک یعشب كنسهعایذ ۱۳۱۲ ردشلوا رومأم هصاخ ساع

 یدبا فا ومو فنصمردنق همظاو:ولضافو ملام بولوا تیرف هناسکس یس

 ردمانالوبقم یرا آ اسو یرادعاوف هک رتو ی رات بک مندداج یکیا نوا
 ۰ ردشل وا یرلتمدخ یخدهجفبرش هقف هلفغلوب هدنتسایر ینویسیموق ەل

 نکیا سزدم ردیسهدازردار كندنفا یلعزف ( یدنفادجا یروج ۱

 ردشلوا توف هدنرخالا عبر ۱۱۱۲ یدلوا رواج هدهکم بولوا غراف

 ۰ یدنا سان قوم ۰ صاش

 كنسارعشلواناح د ومع ناطلس سصع ردهداز هباد ( یدنفا یدوح ۱

 یدنفاتاشن هجاوخ روهشم یدلیا لاحرا هدندهع رخاوا یدا ندنرا رهام
 . یدارهام هدیسرافو ییرع هلفلوا یدرکاش كو

 شا هدنلف یدمآ بولوا ندناتک یلام باب ( یدنفا دم یدوج )
 هداشاب ردیح ردشلوا توف هدنشبنوا كنها یذ ۱۲۰۹ یدیشاوا هقیلخ
 یدلدنا نفد

 ندنراباک نوایه ناوید ردیلوبانما ( یدنا مهار یروج)
 یناود ( ینافیلأت) ردصاش  یدلیا لاحترا ۱۰5۰ یدا سبونشوخ

 " نیزک رایراسهج ةیلحالبذن یییناقاخ ۰ ییکر هلت رمشب هیونتم هریزج
 2ر موظنم

 یسهراد ینا ناخ دوم ناطلس هدنوامش یارس ( هتسوا یروج )

 تەد ر مظع هدنل وب كن سدنفا هدنااس ۲۳ نکیا ندنسا راوح

 هدایز هکردشلیا لاحرا هرکصندنلاس هد ۱۲2۰ ردشلوا راد هبنزخ هلکلیا

 هربشمه یداروس یکلوا ردراو یتا رخ هعشچ و بتنکم یدیا هذفنتمو هلرقم
 ردشل وا ندانرف ( كب دمع ) یسهداز

 یدیشلوا یسیح هلباقم یراوس بول وا ندیاتک ( یدنفا یشوج )

 یدلوا توف ارئأتم هدفدل وا توف اغا زابهش هد ٤

 هد ۸ ردٌشا وا نآ ریه رب» نالق هدیآدح رس ) اشاب ره وج (

 دیساما هد ۱۱۷۹ هلا هولارود یدلوا رومأم هنرخ ناربا هلاک یسهرف



EAچ ۹ ء٠  

 . ودماشردشلبا لاعراهہدكئاوا یناخ ریزعلادبع ناطلس رصع یدلوا

 لارا رپ یدنا بان نیتطلا راد یرغل زر( یتا تدوج )
 ندقدنلوب هدنکلردم ییادتاو هدنراظن فراعم هدند وع هلب | لیصح هدسراب

 تاو هدنرخاوا ۱۳۰۰ بودا لاصفاهد ۱۳۰۵ هلغلوا لولعم هرکص

 ۱ ۴ ۱ ۰ یداراو یاسا هنوف ضعب ردشلیا

 4 ك o یلق یوتکم فراعم رده مارا ) یدنفا تدوج

 ۲ یدئلوب هدتمدخوا لاس یلیخرب یدبشلوا نواعم یجوتکم هلبلو بولوا
 2 ایا ېم یقلخ نسح یقتسم ردشل وا توف و ا ۱۳۰

 ۱ ( اشایدجا تدوج )
 3 لم لیصحم «دنداهسرد یدا ریهش هلکعد هداز لیعاعا یاح ردیل هقول

 ۱ هدنرخالا یذاج ۱۲۷۰ سردم هلغل وا م هرلهداز اشا دیشرو یدلیا

 | هدنمرحم ۷۸ یدلوا اضعا هتاهظم سلح هدنبجر ۷۳ بولوا سیو هعفو
  هدنمرحم ۸۰ یدلوا اضعا هنسهرباد ننناوق كرهشار هلاالاو سلجم تاهظنت

 ۱ هدنرشالایذاج ۸۳ هرکضندندوعیدلوایشتفمكسره وهنسو هل اپ یلوطانا
 ۱ او هنطا هدنرب یعرکی كتنابعش هنسوا یدلد,القن هندااضعا"ازخم صلح
 | هیلدعماکحاهدنرم یعرکی كنسهدمقلای ۸2 یدلوا یلا وهلتراز وهدنلکشت یتیال و
 ۰. هسود هدنمرحم ۸۷ یدلیا لیوحت هنراظنتسایر هدنمرحم ۸۵ بولوا یسر
 ا یاروش هدنرخالا یذاج ۸۸ یدتا لاصفنا هدنسهتفه هدهسیدلوا یسیلاو

 | هدنسهدعقلایذ ۸۸ یدلواسبر هنسهرباد هیلدع ندا لکشن لر ینلاضع!تا ود
 _ یسیلاو شءرم هدنرخالا عیر ۸٩ یدلوا یساضعا ینویسیموف تاحالصا
 ٍد تلود یاروش هدنس هدعقلایذ هنسواو شلدا لزع هدنرخالایذاج بواوا

 وا كنرفص ٩۰ فاقواا هدنرکس نوا كنها یذ ۸۸ ردشلوا یماضعا
 . هنتسا رهلیغلاضعا تلود یاروش هدنرفص ٩۱ بولوا یرظان|فرامم هدنز وقط
  یرظاتفراعمایاب هدنلوالایذاج ٩۲ یسیلا وهنابهدناضمرهنس وایدل وانواعم

  هدنسهتفهییلا و هیروسهدنرخ لا یر ٩۳ یرظان هبلدعاتلاثهدنچ وا كنسءدعتلایذ
 1 هروسهدنرخالاعیر ٩۳ یرظان هیلدع الات هدناضمر ٩۳ یرظانفراعم اثات

 ۰ هدنسهگایذ ٩۳ ویرظان هیلدع ات هدناضهروفراعمانلا" هدنسهتفهو یمیلا و
  هروسهدنرفص ٩۵ یرظان هیلخادهدنهرحم ۹ لنک و تسادر ثل ودیارومءوالع

 2 ترادصنوکج اقرب هدننهت |یذ ٩ یرظانتراع هدنس های ۹٥ ییلا و

1 

3 

۲ 
۳ 
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 لی بولوا یکی كيناح ( كب دشج )
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 سس ۹ بیس

 ۲۰: بولوا ( یدنفا ناهلس ) ندنع ا یرد هنر كنا بولوا

 هدنشرات ۲۱۰ تولوا ( یدنفا تونا دچا ) هنرب بودا تافو هادنرل رات

 یدلیاتافوهد ۱۲۱ بول وا (.یدنفا یناح لنعاعسا ) یعودخ تولوا توف

 زدم وا مش ( یدتفایطض+ ) هدازیرضبافلخ اکو ردشل واش ىم ودخ هو

 یا اف با ناک روزا منتسب
 ۰ یدلوا كس هنرب هرکص ندننافو كنو ( كنیسح | هد او نالسرابلا

 یدلوا فلج هنردپ ردیمودحت كب یسیع یکب ندا” ( كب دج ) ٠
 یسودنک یدلیا ےاست هناح د زاپ ناطلس مر دلب یفاصس نیدنآ یردب

 داکب ) نسح ( تروف هدنلاس ۸۲۰ یدلوا یک ندنآ هدهروع ةعفو هسلا

 ( كب 0 ( یکچوک یدلدنا مادعا هلملع وا وب بولل وا تسدرد ربارب

 ۰ یدا عیطم

 ید هنلاس ٩۵۰ بولو ندنفانصا یحهالک . ( یلج یناوج )

 ۰ ردیعاش یدلیآ تافو

 تولوایسیضاق هزیویدوفوا ندلاگنا ردیلهلاحرت . ( یلچیناوج)
 ۱ ۰. ردندارعش یدلوا توفهرکبص ندنلانم ۰

 كتدنفاقطصم شدو رد قبساییضاق هطاغ . ( یدنفا للخ تدوج )"

 مر توس كني ۲و داماد هن یدنفا هللا صیف هداژ داماد و سرد ردود

 حد ۲۰ و هبردا هد ۹ و رته زا هد راغ زا ۷۱۹۰ ردشل وای دی ونکم

 3 ل r ۳9 ۱۳۰ 7 یال ms همرکه ةکم هاد

 ۰ رد ما ۳ لما

 تافو هد ۷ ندن دا هل یلق هبلجحاد ) یدنفا دجا تدوج)

 ۱ ید وا نطصملماس ۱ یردار ردشلنا فیل 1۳ را رفا ردصاش یدلیآ

 یدا صاش هدو ردشلیا تافو هد ٣ بول وا ندن را یل هجرت ید

 ی رظان هب سصم ةن اعبط بودک رجم ردیلهسورب ) یدنفا تډوخ 3 ۳ 1

 ۰ ردیاب یدلبا لاح رادان ِ "ادبع ناطلس تربضح دهعرخا واهدار وا یدل وا
 ك

Jلخادەنلقناودەد ۳۷۰ هلا هد ۳۲۳ رد وتن اتا ( ۍدنفا تداوخ  



iY 1۰ "ردغلنا تافو هد  

 ۰ شنل شمال و و و ۳

 ۱ رام نو e یدتا e 9 ی توف دسمال ۱ ۱

Eوام قلارا رن ام نو ۳ هک رب ا  

  كانهرخ ال یذاجب ۱۰ E لا هدنلاح زا یتدنفا دوعام با

 قلناسقط رد وقدته :هدننب هرصاوضخ 4 هدر ر ىدلوا تف 3 قد یا یک 2

 4۲ و یسیج ه Er مل
۱ 

 ۱ قره هل ترا بودیک هدادفب هللا یدنفا قداص

 از ردشارا توف هد AY ردنداباتوک مدیا را ا یا

 هزات هذ سیا 7 هنهاش نارا و e بول وا ندنس ی

1 

 7 شد و رها یی هرم ور 7 یدنفآ ییطصم ییانج بت

 ۱ ماعیدلوآت توفد ٩٩۷ یدل زا" SE 0 و سرتغ ردیلغو ۱

 م و یا یا4 :راشزاوت ویرات "ینانجن یدیا صاع و لاق و -

 O "یدتتفا دحخ )نس ردم رخ ی ود ردزاو قرا ۲راا زوو

 7 | درماش یو توف + بوت 2 لا ناجا

هداك وط هدنل ار ضش یدلوآ جش هنر هبوا
 E هجا :یدل وا یاوارم 

 4 یدو زی ص بولو وا ندهنظم یتحاص تادا جات یه 7

 وک و ندا دعس قرط هنر رد یالاوا توق هد i یدناان |

 قد هټعافر هنر هلا لات زا هد ۰۱ بولوا عیش یدنقا نس غوا

 غوا ست یادطا 0 هد ۱۰۳ تب زا وا (یدستقا یعاشن ۱ ما

 د د وا ( یدنفا محرلا دبع“ ) 3

 مضر زشتف هد ١ ان ی ( نالواهنرب 3

 9 ۱ زور یون هن هری و شل لات را هد ۹



Aرد  

 یدبا ردم لقاع ۰ بیدا ؛ فتا و هب هیسایس روءا بولوا بیرو هنشاب شب قرق

 دوو كىديشر نطصءندنآ بوداح وز یسهریشم كناشاب ىلع دېش نادوبق

 یرد یعاخ یهدلاو كنافوتم ردندنساضعا تلود یاروش نالا هک ردشلک

 ندنآ كرد جوزت اشاب دیشار یاح قپسا رکسعرس هرکص ندنقیلطآ اشا دیشر

 كناشاپلیلخ دعاقتمقیساروابیس هدازاشاپ دیشرهدوا هکر دشل وای سم رشه رب

 راج

 هنرادص "ییوتکم ردیسبنا یعودخم كناشاپ بیم ( كب دم ليج
 یربدم قاروا یلام باب هدنناضمر ۲٠۰ یدلیا لوخد هنلق یدمآ هرکصو
 ناوید هدنرخ ال عیر هد ۲۸۷ یدلدبا لزع هدنرخ الا یذاج ۷۰ بولوا

 ۲۹۸ توا وا یسادطکو یف هنسوب هدنس ها ید ٩۳۲ و یساضعا هلام هک اح

 هدفاق وأ د( كىلاس ) یودخحم ردنوفدم هدرلابق یدلیاتافو هدنزکس كننابعش

 رکید یدبا تاذرب لدتعمو نک اس شانا تافو كوا ندودنک نکیا یحونکم

 ردنایحرب ( كينیسح) ندنناطباض دی رحیم ودخم
 ( اشاپ نیسح لیج )

 لیصحلا هد هب رح بتکم هدنرفص نس ردسودحم كناشاب قمان دمع

 سولج تیاد كن راترمضح ناخ زریزعلادیع ناطلس ردشل وا طباضهدنج ورخ

 تاکو لبوا هرکصو روم هنفلماقماق یولب روشحس و برح رواب هدنرانوبامه
 هدنلاوش هد ۱۲۸۵ یدلوا انرفرس هد ۱۲۸۳ و روارسو بول وا ینالاربم

 رومأم هیرکسع یاروشرادو شلدبالزع هدکلرپ هل ردپ نانلوب رک-سعرس
 قرهلوا قبرف هرکص بولاق لوزعم تدمرب ردشلدبا لزع دندن [ هدهسیا

 لٍزع هد ۱۲۹۵ بولوا یسیلاو هنردا هد ۶ یدنلو هدرا وامه یودرا

 هد ۱۳۰۰ تولوا لاو هبلح هد ۷ یدتک هودرا یصسب هلا

 بولوا .یسلاو .زاج هد ۳۰6 ۲ یدلربو. ترازو هدنس ها یذ
 ردش و هدنسیلاع مسر قلمالس هللا یناونع مرکا رواب هللا لزع هد ۵۰
 ' ردشملا لاحنرا نکیا بيرق, هشقلا یتس هدنسیتلا مرکب كنلاوش ۷
 یدا كلام هتورئو ریبدنو لقع یدنلوا نفد هدجا هجهرقو

 یراعشا یدباندنس ارعش لواعلس ناطاسرصع ردینانسکرت ( یلبج)
 ۰ رد هدزرط ییاو



 دن 0

 یشادنرقردشل وا توفءد ۱۳:۹ یدل واش هنسهیکت راقا وص و یاشع نیدلا ماسح

 رام < یو یرفش قره وا یمانش قسوءو نفر( 2 یرون دم ر)

 و ۳ رنا ۱۳۸

 ۳ رف هد ۲ تولوا سردەر ردبل هتسوط ) یدتنفا هعج (

 ۱ ۰ یداآ ماع-رد یدل وا

 یو وف هد ۰ ندهتطا بول وا ندنایهاپس یاشا ) دیس (

 1 ۰ ردشل وا توف هددان هدلاحو و شعا روبح هرارف یتوب اشا دارم

 3 : كند فا یضف ( هداز ندلاردص ( ( یدنفا ررع ندلإ ليج (

 ردشملوا توف هدندرد نوا كنمرحع ۱۱۹۲ نکیا سردم بولوا یعودخ

 ردن وفدم هد رانکسم هدرادکسا

 1 متد لی

 ردشلوارومأم هتاتکنوامهنیبام ۲۹۶ و هنلق یدمآ هرکص یدزک ییا وروا

 یسچلبا كوب سرا هلقلالاب هدنلوالا یذاج هد ۲۷۱ نکیا هدتاتک یمچوا
 هدنرخ الا یذاج ۲۷ یدلوا ین صخ رم هدنس هرفنوق هد ۲۷۲ یدلوا

 1 یساضعا یسهراد نیناوفالا و سلح هدنمرح ۷۸ و یساضعا نتازخ یلامسلح

 ۱ كنروطارعاهسور بول وریهکلکب ویلک ویرظان هبجراخ هرکصنوک ی رکیو
 3 هصقام یک و هد والا یذاج ردشک بودک هه داوبل هدننیص یمودق كرت

 3 یدل وایساضعا الا و ساحوی ریفس سراب تاپ تراز وه راب هدهدع2)!ید ید وا

 1 هدنل والایذاج AY ردشعا ماودهساحم هلا لاصفنا ندنرافسهدنل اوش هد ۱

 |  ردقهامییاندنهمف كسل هدنمرحم ۸۳ یدلدا لقن هنغلاضعا نازخ سلخ

 ۳ سراب اا هدرخالاعبرو یساضعا الا و سلحم هدل والا د بولاق ملو زەم

 هدنجرتولوا یرظان هبحراخ هدنسیتلاكنسهرخ الایذاچ ۸۹ یدل وا یر

 | هلیفرط شرکب یدنیک هایداوبل ارومأم هنمودق كربتكنیروطاربعا هیسور هب
 / ردشلبا تاف و ةا هدرف ودنعم هدنسدم رکی كابحر ۱۲ ۹ یعل هدند وع

 نس ردشلدا نفد هنسهرت یرد هدنشاب راق وا هلا لاصبا هتدامسرد یشعن



“oی  

 ۰ ردراو یناود و یس ربثکف ئاطا ردشاواتوف ۱
 هدننافو یرد ردیمودخحم نیدلا لادج نب دمع دیس . (یدنفا یلاچ) ..

=  ۵ —— 

 ) یدنفانمکح ( سردم ندرلمودحڅ یداردمو « كسع a قوطن

 شرد« یی ودع د هدنسکیا یر كن رخالا عیر ۱۳۱۱ یدل هرکص ند آ

 رزوتوا هلفغوط قرەلوا مأوت رنک .ردراشغا تافو ( یدننا نیدلا ی )
 ندیلاوم یدنفا (یدلا سع# ) یمودح وب یدا رلتاذ دعتسم هدنراشاب

 ۱ ۰ ردندابطاو

 ندانرفهاخ دیلادبع ناطلس ب وشی ندن و اه ن وردنا ( اشا ندلالاج )
 هدسلحهدارواهج رن هنس یدلردنوک ههنا وطهلقلیالا ريم هدنلاس ۱۲۷2 ردشل وا
 هج راهنس ید) وایظفاح هباطلسهعلف تولواقدرف هدعبو اول رم و یدلوااضعا

 ۱ ۰ یداتاذو ردتقهروما هرادا ردشلنا لا را هد ۱۳۰ ۲ بودادادتما یتبرومآم

 ردم ود تکی تع قطصم (هدا زیسفانیما) (كن ها راندلالاج)

 یش هنا لوئاتسا و هعرکم هکم هدب یمالثم هطلغ هدننابعش ۱۲۸۱ و سزدم

 یدنلوانفد هبواتودا تافو هدنسکیا یعرکی كنل والا میر ۱۳۰۰ قرفلوا

 ردشل وا یسهعاخ كن هامون هلغل وامو رحم .نددالوا روک ذ یدنا بیدا رها د

 کردیم ودخب كناشاب لیعامسا یتباس ودخ (.  اهابلع ندلا لاچ )
 رو ټوپ هدبتکم هاب تسوا نوما لیصج لاک ا یدیشلوا نا رم رم قرهلوا

 هلا لقن هرصم یشعنبودیالااترا هدنطساوا یرخالا عی ۱۳۱۰ هداروا
 . ردشلدبا نفد ةناب یسهلبام

 . هطخ ننحردردارب نیدلاحم هداز لالج یهبساما , .( یلچ یلاج)
 هلیشادنرقهدن واناعلس ناطلس رود .یدنلوا دعیحدرد نیطا طلا نیب یدبآ كالام

 یرصاعم هداز میش .یدلوا توف هداحو یدلریو هفبظو هجا شب نوا کوب

 زوهشمهدلالج و لاج رد ریغ كنءداز لالج ( نیدلا ی هسوک طاطخ )

 ردطاطخ رب روهشمیرصاعمهداز چیش جد (یلجهلادبع) نکی راردارا یکیاوب

 رمل [هلق همان وامه هنمان د زاب ناطاس رد طاش یدل وا توف هدیناثناخ دیزاب

 ۰ رد رهام عاش یدلوات وفهد ۹۲۵ رد دمه ) یولهد"یلاج ۱۹

 توف هد ۹٩٩۱ ردیلغوا كرادّتفد و ردیلهءدتسا ( یلجدجا یلاج )

 7. ناطلس رخاوا یدلک هلوناتا هدیصف رصع ردیلنامارق " ( اچ )

 ۱ ظ 2 7



 داخ ریت وایالا ره بوئبت ندرکسع ( كب ندلالاج )
 E ۰ ردشلوا توف هدنلوالایذاج ۱۲۷۷ نکبآ یالاریم

 ودع كکب دجا جاطا نا, لاحرا ۱۳۷۰.۰ ( اشاب"نیدلالاج )
 ۹۷ ردشاوا ندنسارق كناخ ديحملا دنع ناطلس ضیفتلاب ندنوامه نوردنآ ,

 ۱ 2 وادعاقنم هد ۱۲۷۸ یدل وا یماضعا یرکسءیاروشرادهلسهنزقاقرف
  artیدلیا تافو هدزادکسا هدنراح رات ۰

 3 (اشاب دمع نیدلالاچ ) د
 8# ر ۳ هد واه نوردلا ردم ودح كناشاب هللارون هداز اشاب دی ۹3 ۳

 3 1 هدنسهع یذ 5۶ واتر وخآ ربمهدن را رات ۱۲۶۲ ردشل وا یمابیویقهرکص و ۳ و

 ۲ بودیک هبهرشط ملک لس مرکصندن وغل كلدنسمو| .یدل وا یسآ رنک راج وق ۳ ۱

 هدنرخالاعیر ۸ و هلحرت مدنمرحم ۱۲:۷ ردشلوا ناریمریم هدعبواها ریه
 E ردشلوا قرمصت»سب رف هدنسەغا ید ۷۰و افس هدناصمر ٩٩ و یا موز

 ِ بول واین رصتماغب ایا هدیحر هنسوا ردشار و تارزو هی ,هدنمرم 1

 ۱ ردشلدا لرع هدنلاوش ۷۵ یدلوا یمیلاو توبرخ هدنلوالا یذاج ۶

 :E o یدنلوا لزع هدننابعش ۲۷۸ بولوا یسیلاو نوزرط هدنمرم ۷۷ ۰.

Eساخ ر ۷ یدلب الاصفناهدننابعش ۳ یسیلا ودیفسرح رازج هدا  ` 

 ۱ ا هدنسکیا تكنرفص ۱۲۹۷ یدلدآ لزع ندنگ هسیدل وا مرا خش ۲
 0 یدامدقم نیدتم هجولانسح هماقلا طسو ردنوفدعهدب وا یدلیا

۳ 4 N CTO a OE N A Ea, O A AE 

 ( هدازییز ) ( یدنفادجحم ندلالاج ) 8 ۰ ردرلاشاپ لیلخ ولهیب یکی رلکبو فصآ ریشم -
 لوباتساهدنلاوش ۲۱۵ یدل وا یسهیابذکم فان النهب ور هدناوش ۲٩و 1 ریمزاهدنرفص ۲5۷ و سردم ردیسباثم ود كندنفاندیاعلا نیز یناطلمامآ 2

Hr 
 یساضعاالا وساحهدن رخ الایذاج ۲۹۸ و یمننفم هیطبض هد ویدل وا یس هاب 8 تر  HESنو

E:و یسهان لوطانا هدناضمر ۷۰ و یرظا هنط هدناضصمر ٩ بولوا  WY 

 ۷۵ ویسهناب لبام و هدن :رخالاعیر ۷۶ و یرکسعیضاق یلوطانا هدتندعقل این

 وادی ر ۷۸ یدایالاصفا هدنلئاوا ۷۸ ردشلواانطایشر هدنسهدعقلایذ

 دز بولوالبامورردص اعنا ر: ٩٩ وانلا هدننرحم ٩۱ و ایاتهدنمرخ ۸۵و 1

 ردنوفد 8 ردنا ودشلاوا توقف هدڼ رکن ناوا فاتح ۰١ نی ات



Aاد ها  

 ۰ ىدا تلصخ كالم یدلوا توف

 ردیمودنم یدنفا ىلع یلسنز مالالا ج ( یدنفا ندلا لاج )

 یدلو هدن رقلیضاق دیشر وهروصتمو سصمو یدل وا یخصاق هرکص و سردم

 ۰ ىدا بیدا و ا ۰ یدلوا توف هد ۸

 ردیسهفیلخ یدج دمع یدادغب ( دیس یدننا دمع ندلا لاج )

 ند هباشع هنر ( یدنفا رع ( تواک هلو اتسا ندههردا هد ۸

 رواد یارو ند هشاشع یدلوا مش هنس هکت اشا دجا یمارح هد رفاوص

 ردشلنا تافوهد ۱۱۹۶ ردندنرافاخ هد هجرد یصن وا كنف اشع ندلا ماسح

 یمودحكنو ردراویناوید یدا ندهنظم ضاشو فرام ردشم یثقلا یس

 یاشع هدقدلوابئاغیلغوا هلیافو كندنفادح یحزاب یهنردا ( یدنفادج )

 نالوایطش رفاوص یلغوا هنرب یدلو اتوف ۱۱۹۳ بولوا یضش یسهیکت

 نیدااماظن ) یلغواهن رب یدلیا لاحترا هدندمزآ ( یدنفا ندلا لاج )یمودخم
 دیس ) هرکص ردشلوا توف هدننوا كنسهدعقلایذ ۱۱۹۹ بولوا ( یدنفا

 ردشلوا ( یدنفا یلاج ) یمودحم هدشافو ( ندلا لاج ن یدنفا دمع

 هد ۱۲۰۲ نکیاسردم ( هداز فطام ) ( یدنفا هلادبعندلالاج )

 ۰ ردشهل وا یفد هدنعل رام یسهباع هددجا هحمرق یدلیاتاق و

 یدشحیدفادبح ورع ) هدازفطام ( ) یدنفا نطصم نیدلالاج (

 هدن رنوا كنرفص ۲۶۲ نکیا سردم بولوا یودخحم كندنفا نیدلا لالج

 ۰ ردرتیدنا فطام و دیحوو ماسحیرامودح ردهدنغلرا نمهلمامهد رادکساتوف

 ردیدنفادمت یلصراق یردپ (هدازیصراق ) ( یدنفادح ندلالاج )

 هس ور ۲۰۱ ویهگ " عياقوع وقت ۲۰۵۰ یسالام كيئالس هد ۲۰۳ وسردم

 ملام  صاش ؛ یدلوا توف هدنرخالا یذاج ۱۲۰۱ طبضلالبق یدل وآیسالنم

 دنیا لات ییسهرک ذب لراسبوت هعقو ىدا

 رکاسع هبزتلاب هدنوردنا ( هداز هاد) ( اشا فسو ندلالاج )

 ۱۳۰۳ و یالا رم قرهنلو هدودرا یگدرد و شلدا غارچ هب ها هاش

 ۱۲۱۰ بولوا یساضعا یملحم تداعسرد هدعب و شا وا اول ریسهدنسهدملا یذ

 ۱ ۰ ردشادا نفد هوا بودا تافو هدنچوا كل والایذاجب



 و

 رذشلبا تافو هدنل وا ناخ لس ناطلس رصع ردشلنا هجرت 1 ی همانهش

 ردرهامیاش

 .هدرود لوا ناخ ماس ناطلس تولوا نددانص بارا ( یلیلج )

 ۲ ردرعاش یدلوا توف

اطلسبوا وا ندعنانص بابراردیل هنردا ) لیلح ۱
 ا 0 رود لوا ماس ن

 ردرعاش ردشلنا اق راد لاح را

 " دارم ناطلس رخاوا ردردارب یتغلادبع ( یلچ رابطادبع یلیلج )
 .ردعاش یدلوا توف هدثلاث

 ن دج ندندالوا یزار ندلا رف ماما ( ییارسقا دمحم دلا لاج )

 هد ایز كب یسهبلط بولوا یسهسردمیلریحتز هدنبارمسقالوطانا ردیلغوا دمع

 هکیواضب ح رش ( ینیلأت ) ی دلیا لیصحت ندنوب یراتف نیدلا سعث ی دیا
 ردهداروا ینافو ردراو یناضارتعا هنحرمش » یسهلاسر عم » یوصقلا ةبات
 ردندرنوب یدنفا ىلع یلسئز یکروند « یلاج » یدالوا

 یدلوا توف هد ۷۱۱ بولوا برع ةا جش ( هللادبع ندلالاج )

 ۰ یدلیا فیلأت ی ( بییللا یتفم )
 ى( رحن) یدلواتوف هد ۲۳ ردن دن ص یال ) یعلی زندلالاج ( 1

 ۰ ردشلیا فلات

 ٤ موج) یدلواتوف هد ۷۶ ردند ص یالع ( فسوب ندلا لاج )

 ۰ ردشللا فلأت یب (هرهاژ
 3 لزوک یطخ ردیلنامارف از لاج) ( یدنفا قحا ندلا لاج )

 ۳ یالتسک النم هرکص رلیدلیا ماعنا بوریدزاب هبفک هناخدج ناطل عن هلفلوا
 ee هد مهیلوا هلی و هد ول وا ملام هدو هلا رامکتما تساه باتک رب

 :ِ اطا یم بواب هنکت رب اکو اشا یرپ بول آ تزاحا یدربک هنتمدخ

 3 ی رثف یدلوا توف هد را 4۰ یدا ردا ظعو و ریسه هقلخ ردٌلیا

 ۱ بوژاب باوج هنن وتکم یک هدنقح صفر كص النم ظعاو ردهد هصلدوس
 ۱ غیاویضاق ریسفت ٌهيشاح (یافبلأت) رد راو یسهیصدباصق یدلیا ناب ینلاح

 دم ) یمودخم نیعبرا ثیدح حرش « ربسفن یعاشا ندهلداحم "هروس «فرص
 . هد ۹٩۳ یدلوا یش یراذم ریماو بولوا یدنبیشقن ءرکصو یضاق ( یدنفا



 تی فر

 بودا تاف وود ۱۲۷۵ ردشفل وافیطلت هل قلناریم ریم ب ول وا ی وحش كلا داب

 یدال وا نفد هدنسد راولد

 یز لبسه رص بوشبتب ندنغاجوا یرچکب . ( افادحم نیدلا لالج)

 ۱۲2۱ و یادت لوق هدنرب مرکب تان هم لا یذاجچ هد ۲:۰ و سم

 هد هبریخ عفو هدنلاوش ۱۲۱ يدلوا یساغا یرچکب هنر یهرکیا كنمرح 1

 هللا شب رد ینامز" یزان هدنفیاکت تال رکسع سهل راز و هدقدنل وا را ۱

 قایشاب هد ۱۲۶۲ یدلرب و قلیشابی و فآ هلسه اب روخا ريم بودا یی ییوفع
 یدلیا لاصفلا هد ۱۲۵۰ قرهلوا یرظان هسارک كيلک ء رتص بولوا لول

 نهسم نوا ی وعدر ,ززحشم یدنفا یدلا دعس بولاق هدلاجرب لورم

 معبد د «یذیا E اه هددسقد د رووآ هداروبهدز تفور و

 1 رو ااو تمدح هدةققو روج دا تو هدنشرا ۳و ۱

 ول بم ا یخ

jیدنفا دمع نب دلا لالعت ) 

 و باا درک هدنناصم ر ەد £۷ و س ردم ف هداژ قلا شامل

 یس هاب لوبتاتسا هدعب یمالنمهرونم ةيدم هدنمرګ ۸۶ و یسالنم هبلق هدنبچر

 ته و ید ابا ىل وطاناهدمب یسیضاقلویناتسا مینا عابر هد ۷۹۶ و

 هد های" ئدلوا توف هدنحوا كنجر ۱۳۰۲ قرهلوا یهو مات لاوما

 ردشلدبا نفد هاب 3 یدنفا ېص واخ دچا ) ېرداړ ندا تافو .یوا 2

 / ىش درحم طسو یتفرعمو عو قوطن
 هلا وا ی و دم كناشاب + فیرمش یلییسار 8 ٤ اشا رې ندلا لآل ( ۲

 الصنم ندهلح و نر و هدنراةلفرصتمو هرم هرشع :هرصو هد

Fiردشلس | ن فد هنشاب هدازهش هلعاوا توف هتل کیا طلا هد  " 

ES >لوبا تۆلۆا یودخلوی تكندنفا هلادبع ردي ) یدنفا  

 1. یا ماش یدلیا لازا هتل مل ناطلش ر ودو.یدنا 0

Jیلیلحت  Eنو هددن بای ناطاس سصع بول وا ننوشلاد رد هس و"  

 تب ریش و رم هک موظنم ( لټ ) ردرماش یدل واټ وف هدلاخوا پ و لا

 ا نوټ لبا موطه- 1
 لوا قام ولعم .هبیسراف یدک هلوتنانما ردیل هسورپ . (یلیلج) ۰



 هنتس 8 چک

 وها هوا نم هناهابش فرق :ةمرج هناضف و إم هلغمل وا

 هد و یدلوا یظاح شيل هلرازو هدنزوقع نوا كنس هجطاید
 وب ندارو و هنردا هدنرخالا عير ۲۳۲ بولوا یسیلاو یلوکیو نيدو

 سر وا رکسعسو یسلاولیامور هدنلوالاعیر ۱۲۳۸ ردشل ور یسیلاو

 ماش ردان یلاسا رداق هع هدنفره یدلوا توف هدنشب كن رخالاعیر هنسوا

 i ادنکیدم هدا جازما هلسیناوخا بولوا ناسا دیدح تیاق ,یدا یشنم

 1 ید ربا ریت ییاون "هلبهجو ریقوت یعرش ٌهمدخ یدیشامهلورلیا

 درا مادعا یدیشعا رکت یهناهاش داقعاو نیدأت یابتشا هدهنسو

 . هقدظنوق هنا هدرب بویمهدا تکرح » بول وایرب ندهنظم هدنجما كرامدآ

 ایس وپ ر بویمهدبا تکرح یدلبا اد د هد « نوسر و ناح

 ۲ هدد دس وب یتافوو یتلەتسخ رد ا د لست دم وا و شوق یرلفاچاب

 aT ۰ ردشلدا نفد هداروا هژغل وا

 . ندنکجاوخ بولوا ندنس هتک نوامهناوید ( یدنفا ندلالالج )

 . . . یدلیا تافومدمب یدیشلوا یسیجهعطاقم هسورب هد ۱۲4۳ یدلوا

  پولوا یدیفح یدنفا لالج هداز فطاع , , ( یدنفادجت نیدلالالج )
 ۳ و . یدلوا توف هد ۱۲۰۱ نکیا سردم

 ( هدازرابج ) . ( اهم نیبلالالج )
 | كنرد هدندردنوا كنمرح ۱۳۲۰ ردیمودن تکی نایلس ینابعا قوازو
 1 هدنمرم ۲۲۸ و رکبایدهد ۲۲۳ و ساویس ردشلروبناسحا تراز و هدنسهاس

 ۳۰۲۳ تولوا یسلاوهنطا مدنچر ۲۲۷ ومورضراءدنلاوش ۳۱٩و بلخ

 هابراحمب نارا هدمورضرا قرهنلوا اایترازو هدعب یدلداعفر یارازو

 ید وبهدنسهب را همس وربول وایسیلا وش«یمهدنرخالایذاج ۲۶۲ بونلو

 | تاقا هدنغاط روفکتو یدلدبا عفر قرازو هن نکیا یظفاح یلوبک 6
 ٦ و یبلا و سا ومس هلا ینا ربم ھهج ر هنلاح هد ۰ یدل ریا

Eیدلوا توف ۵4 س هدملایذ هد ۱ ۳ ید وا یسلا و شعص  

 ر 5 هدنکلملا و بلح س ا بثاق ییسهب ر قره وا هد ز رط یک هر

 ۱ رد ر و ف: شاب یوق هب ا رم مسر ۱ یراد

 ۱۳ ام ییلاو رک راد اد ندلا.لالج )
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 كندح یدا وا 0 هد ۱۱۹۷ بول وا یسالنم رهشیکیو سردم ردیم ود

 ۱ ۰ ید وفدم هدنناتس ربت

 رده و دم كندا یناح رده ادّضک ندلاحر ۱ ) كيده ندلالالج (

 نکیا یرادرهم اشاب ماقمثاق هدنلوالا میر ۱۲۲۲ بوشیتب ندنلق یتا ادخک

 هن هد ۲۲۹ و شلوا جهرک دن كحوک و یحاش سفت هرکصو یتاک ادضنک .

 رز ۳" وک واو كرل للخ هنغامد بودا لاصفتا هدمب رذشلوا یتاک دن ٠

 رےلشناد یدل وا توف هد ۷ تواواح و رج یعایاخاص لردشود ندناددرت

 ۰ ردکب قیفش یمودحم یدا
i 1مش هب هبدنکت وا ند و هدازفرشا ردیلهسور ( یدنفا نیدنالالج  

 ۰ یداوا توف هد ۱۲۲۳ یدلوا

 ردشا واندناکحاوخ بوشش ندیلاع باب (  یدنفا دم ندلا لالح (

 توف هدنراګ رات ۱۳۳۲ هلتد وع رکص هنس چاق ر بو وای ریقس نارا هد ۷۸

 ۰ یدبآ میقتسعو یشنم یدل وا

 ( هداز فطأم ( ) یدنفا دمع ندلالالج (

 یسالنم هطلفهدنل والایذاج ۱۲۱۱ بول وا س ردم ردیمودځ كن دنفادیح و رع

 هبن واو یمهباب هم هد ۲۲۳۲ ردشا وا یسالنم هس دالب هدعبو

 یمهباب یلوطاتا هدنشب كنلاوش ۲۲۹ یدلوا یسهاب لوتاتسا هدنس هدعقلایذ

 فنر ۱۳۳۷و شلاق ددا لاح نان یوچ یرذلوا خ واقن هل قدلرا
1 
4 

1 
 ردشادا نفد هدنفارام یسهلام هددجا هحمرق بودا تافو هدنسید نوا

 بولوا رلیدنفا ( نالا دیرف نایلس ۱ و ( فئار) ولهاب هکم یرمودخم
 مالسالا مش یهودحم كئو هکرددنفا ( ندلا لاج ) سردم هدمه ودحم و

 هکر د ( یدنفا دمحم ندلا لالج ) سردم هدر ندنرادیفح ردیدنفا ماسح

 ۰ ۍدلوا توف هد ۱۳۱

 e ) دیس ۰ اشا لع ندلالالج (

 بوړک هنا ن وامه ناو دت واک هندامس ردیدلیالیصح هدنراف رط رکبراید ر دیلسباک

 قرهلوا یسیج هبساحم ىل وطانا هدنلا وش ۱ ۰ یدل وایت 5 نآود هنأ وذ ضعب

 ناخ هداناوا كنتهراصب یدلردنوک هاروا 4لءاونع یراد زفد شا ه دل 3

 .. هاهاش عوععم یکیدلیا رع راما هلنلافسو تلد ندکلسکم ها هشوک



3 

 درب دهاز 2 رم یدازا ت ت ۳ مي 2 A ب 3 و ناال

 روه ڈس ْنخروموالع ِ یاود قیدصلادعسا ندلآلالح ) 1

 ی هبدضع داقع یدا هدنشا شع رسا توخ ۷

 e E یا
 اه راهد ٩۱۱ ردندب ص یالع ریهاشم ( یطویسنجرلادبع نیدلالالج )

 ۲ :داحا هدنراما ریغصلا مماحو" ريبكلا عماجو ریست رب هلبمان نيلالج ردشلبا
 و ek هلیاونع یطویسو را یکیآعماج یهو ترتضح

 ۲ ۰ ردلاع لوبقمو ربثک ید ین
 ِ هدایوروا هدر تولوا ندن راب رقه ج داره . ۲ كب نندلا لالج اب

 ۲ ر و کت هلراکب سایاو ناتس یشاب یوبق هدنلاحرا كنهدازهش ردتفلوب
 جم نا ۷ ند راتوب رد شوت هدتشدخ لقت ه هسورو
 2 EE کر اک ین 3

 هلی رفظ» هنالد هداس هلفل وات رشم ردنلق ردلقازوو ( نردلا لالح 9

 ۴ دا ۹۲۰ بن 7 ارومأم هنرزوا (كنىلغ) هداز راوسهشو شما مان یخ هلا

 ۳ ۰ ردشمرو ماتخ ترع
 شارا روهشم هلآ طخو ء لیصحم هدوب ۰ (یدشا نیدلا لالج )ا ۰
 e هدنرخا وا لوا نایلس ترصضح رع تولوآ ندنیسردم و ندناضق 3

 رب ها ۳ ۰ قفس ۳ ر وهسم ست e 0 شفا رایتخا ِ

 ۰ زر ناز

 ۳ 3 ۱۰۲۵ ردیمومم كندنفا ناضهر ۰ ( یدنفا ندا لالج ۷ 1
 + یدلوا توفهد ۱۰۲۰ بوا وایم نیک نار ار

 : ( 17 iكنیلج ناب  ۱ TTهد 7

 .E للا لارا هدعد ی نیدلاردس) 2 1

 | دوعسم ا قحا 3 ( یدنفا دمت ندنا لااا ا



TT" 

TTT O 

 ي

 اول مو یالاریم هلا لوخد 4 نا هاشرک سه ) اشاپ مدرفعح (

 ردشاوا توفاق و رغم هدناعسرد هدنطساوا ۱۲۷ ردشلوا

 ردش وا ندلاحرو ندناکحاوخ بوش نداق ( یدنفا دجا عح )

 ۰ ردشلوا توف هرکصهلسجاقر بولوا دعاقتم هدنسهیعا ید ۰

 بول واهجاوخهدنوبامه یارس هدنرصع یناندزیابناطلس ( ییافج )

 * ردزسناط یراعسا هدهسیاعاش ردشلواتوف هرکصندتحابس تدم یلیخرب

 بووفوا یمودنک یدا یحناتسف یردب ردیلهبلف .( یبلچ ییافج )

 تماما هرکص ردشلدبا درط هلفللوط شوخرس هعفد یییا ردشلوا ندناضف

 بولوا باح و صاشویشنم ردشلبالاحرا هد ٩۰۰ ردشلبا شیعت هلتاطخ و

 : ردشمکج هعاح هنرع هلرکم نداق هزوح رب و شم راذشع یس

 ( انالوم ترضح ) ( دخندلالالج )
 ندنردپ ردشلدا دوجو دهم زاشنز هد ٩۰۶ ندنک ابلص كدح ندلاءام

 وفا هننداشرا یزربت ںی هدعب ردشمروک سرد ندقفم نیدلا ناهر و

 نیدلاءام یمودحهرکص رلیداتع نعهماش هلکمروتک هناسا یلاح هب ذج بولک

 رد تما لاسرا 4 هیوف ید یییزربت سمت بوردنوک هماش یدا و ناطلس

 هدنروص رب دنسم ه ( دم نیدلا ثابغ ) یعود_ یرکید كتاب الوم

 ٩۷۲ نیدلا لالبج انالوم روشوا تیاور یکید لدا بئا یزبربت یھ

 اهن ب واوا ندتمارک بایراو تمارابک یدلوا توف هدنشب كن رخالایذاج

 یه رطیولوم ردل وبقمهج همام یناود و برش "یوم یدبا ندرادنفا باععا
 بولوا ( یلج نیدلا ما بح ( هشر هدننافو رد شمل دا تبسل هودنک

 ( دلو ناطلس دجا ندلاءاب ) هدقدلوا توف هدنسیکیا یعرکب كننابعش ۳

 هنر هدنلاحرا هدنسبد نوا ,كنبجر ۷۱۲ یدلوا سلاح هانالوم تسوب

 ردشلبا لارا هد ۷۱۹ بولوا جش ( یلچ فرام ولوا) یودخم
 " یاب « یلچ ام هرکص ندسلج فرام یدا یضاق.( یلچ دیام ) نددالوا ۱

 ۳ ردرلشل وا دع او هان الوم هداح* ۽ یلج ناسف کم ۰ ىلچ

TT )هد ۱ ردد ص یالع ربهاشم ) یراصذا  

 . ردشایا فیلأت ییرعلا ناسل ندنافل یدلوا توف
 ینئاشو ندنسالع مصم ( .یلحم ها را نیدجا ندم نیدلالالح (



 E ۳ بس

 1 هد هد ۱۱۸۷ و ین صت.یچل وط هد ۵ یدلدآلزع هنسوا ویدل وا

 4 ۰ یدلبا تافو هد ۱۱۸۸ بول وا یظفاحم

 س لئاوا بولوا سردم ردیل هسورب ( یدتقا قداص رقمج )

  یدلوا توف هدلوا ناخ دیملادبع
 قرصتم بحاصراصحءرق هد۱۲۰۱ و شلواناریمریم ( اشابرفعج )

 ۴ ۰ ردشلنا لاحرا هدعلس ناطلس لئاوا قرهلوا

 ردندنریهاشم كنسامما ینادونرا بولوا هدازاشابنالبق (اشاب رفعج)

 یقرصتم یلیاراق هد ۱۲۱۲ بولوا یفرصتم كيالس هدنرخالا عير ۰
 ۰ ردشلیا لارا هنسوا ردشملوا

 بوشیت ند ردهداز اشاب هللا دبع ىلەنلاص ( كب رفعج دیس )

 یدلیا تافو هدنسیدب یرکب كننابعش ۱۲۲۲ هّلبصانمرود یدلو [ندناکجاوخ

 ۱ وفد دا اه دا

 8 یدلوا یراب رهش بحاصم بوشیت ندنوبای یارس ( اغارفعج )
 ۱ ۰ ردنوفدم هدنسهبرت هبدیج یدلوا توف هدناضهر ۸

 ( كیزوفرفعج )
 هد ۱۲۰۳ یدلیا دلوت هد ۱۱۹۰ ردیمودحم كندنفا دشار كوي ندلاحر

 هد ۲۳۳ ویسالتم ماشهد ۷۲۳۰ ویمالنم رم زا هدنسهجعایذ ۲۲۲ و سردم

 ۳ لوتناتمآ هد ۲۲۸ ویمهاب لوناتسا هدنبجر ۲۳۷ و یمالتم هرونم دم
 یدلوا یمهانیلیامور هدشهرح ۲۳ و یسهاب یلوطانا هد ۲۶۱ ویسیضق

 رهام هدنون وا رطش ردنوفدفهدنناب یرد یدلواتوف هدنلوالایذاجج ۳

 قوما.رادقمرب یغاشوا هلغلوا یتدام قءانق یتغانرط هدحرطش یدبالد هداس

 ۰" یدناررب دشباب لاحرد هدفدانف بویشاط

  ناریمرهد ۱۲۳۸ بولوا هداز اشا نال یکی ( اش قدص رفعج )

 . لراقو یتضهناهدنلاوش 4: و نیچامهد ۱۲6۳ بولیناللوتهدزلاروا ردشلوا
 ۳ تافلارهظم بوک هتاعسرد هد ۱۷4۹ و شه و هدرلهبراحم بولوا یفرصتم

 ۰" یدلوا توف هرکص ندنو ردشلوا



o RN ass abi 
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 س ٩۷ س ۰

 هدود و یهلا و هءطا هد ۱۰ و ییلاو هدست هد ۱۱۰۲ و یر نم

 تا نوا طی یدل وا یسلا و باح هد ۷ و یظفاح هدأ رل

 را وشم هد رض وب یټ یدروبهدنا هرادا یرلاتسلم یرلکلبلا و بول و هد رب رخ ۱

 ارهلر و صاخ یغآ هلا لاصفنا ندیلح هد ۱۱۰۸ یدلردنوک هنسهظفاحم
 یدل وادیهشقرهنل ور مصاحهدنر وهش م ب رح هنتنسهدنم رح ۱۹ ۰ ۹ یدلاقهد هظفاع

 هدنفافیصتم ه ولا راس وریکبع بول وا ناریمریم هرکص بولاق ےن ندنردب ید
 رکندردشم وا توفهدعب وشلون هدنن رد نارا هل مارس یرهشکب هد ۱۱6۸ و

 . رد ( اشا فسو لا وط ) ید یردار رد ( اشایدجا جک ) یت ون

 ( كچوک ) ( اشاب رفعج ) ۱

 هنس یلیخراو شلوآ ناریم رم قرونلو دارا هنس لر رددوبرآ
 ۱۱۰۳ توأوا یسیکب راک یبامورهد ef} ردشغل و هدنعلف مے تم هن ول وا

 ۱۱۰۸ یدلوا یسیلاو یلیا مور هن هد ۱۱۰۸ یدلر و یتا جس لیدنتسوک
 . شا تعاصش تابا هدیرح ره یدل وا دیهش هذول هدنسه راح هئتنس هدنمرح

 رذکت ىلع ی ودح یدا تاذرب جف

 بوا وایساغا نولامش یارس بوشیت ندنوامه یارس ( اغارفعج )

 ۱۱۰۸ بول وایراب رهش رادهن زخ هد ۱۱۰۶ یدلوایثابچ,ررابک هد ۹

 ۱ . یدلیا تافوءهد ۱۱۱۳ یدل وا یسافا ویفهد

 ۱۱۲۹٩ یدا تاذرب شن بوذح نک اس هدرا اخ ) هدد رفعح ( :

  یداندهنظ«بول وا بیرو هزو ییس ردن وفدم هد وپه وط یدل وا توف هدنرفص

 ىدا یت ذ ژیعاح اشابدمع هداروا ردلغاط روفکت ( یدنفارفعج ) ۳

 ۰. ردیاشی دل واتوفهد ۹

 ) رفعج فب رش (

 دتع یتراما ردق هنلاس ۱۱۸6 یدلوا همرکم ةکم ریما هدنلوالا میر ۱۷۲

 ردب ردار كج وک ارعا فرش یدلبا لاع را لاصفن الا له بول وا

 ) اشار ةعج (

 ارد نادوبف هدنمرحم ۱۱۸۶ نکیا نواه “هل ادوبف بولوا نده رحم یاما 3



 ۱ اوا هسور بول وا سردمهد ۱۰۹۱ ردم ودح نیدلالاک یهمرو هددج

 1 ی راکب ناوو مورضرا هدعب قرصنم صراق بولوا ندوبامش نوردنآا

 ترازوو یدلوا یراب رهش را با تعفر ندنوام نوردا
 و هرکص یدلوا یرایرهشداماد یدلروی ناسحا

 یدنل وا میوزت هاشاپ ناعنک رادباکر یناطلس یدلوا توف هدنسهدعقلایذ

 ۳ ۱ ..( اشاب رفعج )
 ۲ رب زق ی ا يج هلضی ندنفلاخا ول ردیردار كنناثیاشاب دمع چروک

 ۰ تیاهنو یدلدالزع هد ۱۰4۸ و شلوا یسیکبرلکب هنطا هدعبو یسیکب رلکب
 ۲ هدنمسهدعقلایذ كنهنسو و یسیلاو ماش هد ۱۰۳۱ هدعب یسلاو روزرهش

 هد ۱۰۹۵ بولوا یسیلاو رکب زاید هدنمرح ۱۰3۶ و شلوا یسیلاو هنطا
  «یدبا فقاو هتالوهرادا ردشلبا لاحتراهدارواو شمروتوا هدهنطا الوزعم

 | هللا یکیاکب کین بولوا ندنرابدآ نوامه یارس ( اشاب رقعج )

 ۱ ۰ یدلوا توفهد ۱۰۳۲ ردشلدا غارچ

 id ( اشاب ر رفع> (

 ۱ اقای سوپ نکس یمادضتک" رالیک چیا بول[ ضیف ندنوامه نوردنا
 ۲ مدن کس نوا كنم ۱۰۷۲۰ یبلوا لع ربم هدناضهر ۱۰۰ یدلدبا غارچ

 3 ناسحا ترازو هدبجر ۱۰۷۶ بولوا یسهاب یکبرلکب هد ۱۰۷۲ و اا

 E .. ىدا ردتقم « ردم « ملام ردشلنا لاحرا هدنمرحم ۱۰۸۰ و شغلوا

 ( یدنفا رفع )

 [ نرم ۱۰۸۹:یدلدا لرع هدنلوالا یناج ۱۰۹۷ یدلوا فارشالاببقن
  یدلیا لاصفنا هدنل والا عید ۱۰۹۹ يدلوا یمالنم یصم هلیسهلاب لوبناتسا
 یبا مود هدنل والا یذاج ۱۱۰۹ و  یسهاب یلوطانا هدنمها یذ ۰

 ناسک سو داهن قوص یدلوا توف هدنسها ید ۱۱۰۸ یدلوا یسهباب

 ۰ ردیدج كرلهداز دارم هک ردیدنفا ( دارم ) یداماد یدبا ریه

 ( وب ) (اشاب رفعج )

 | هدمب قمصنم كياح هد ۱۹۷ و یسیلاو ساوس هلترازوهد ۱۰۹۰ بولوا
 ودراو یسیلاو راوشمط هد ۱۰۹۹ و رکبراید ابقاعنم بولوا یشتفم یلوطان



ENE e RE 

 ندن راناد وو ب ۳ رازجو ندنسه رگیارعا زیونج ( ىلج رفعج (

 ۰ یداواتوف هدفب یدلیا مانتعا یاش و ربسا اغ وا كنکاح الس تولوا

 شدم « ریمزا ۰+ سدد « سردم ردیا راصحهرق ( یدئفا رنمج )
 توق هدنس هتفهو لع هدنرخالا یداج ۱۰۳۵ یدلوا یسالنم بول

 ۰ ید تماص . خاص یدلوا

 افلخ شن رد هد ۱۰۰۳ رد ودحیدنفا شاه لجاص ( یدنفا رفعج )

 ۱۳ هد ۱۰۰ و شلوا حس

 دد امیسوت یتیدص یبریکهز ثندلا لاک دیس . ( یدشفا رفعج )
 ۰ یدلوا توف هدعب ردشعابیتففو بودا

 ینشلکو یرلکب ردیلوبناتما ( هداز هطقن ) . ( ىلج یراز رفعج )
 . رد عاش یدلوا توف هد ۱۰2۰ هدرصم تولوا

 كند یبهیقت بولوا ندفانصا یهبفص ( یلچ رفعج )
 بتکم هدنسهلحمشاب هرقدلو ردشلا عضو یدنفا دمحم بتاک یتیرینم ردیسدنا

 ۰ ردشلیا ان یهعشجر هدنراوج نوتاخ هناد یداب

 ۰ ردشلیاان یییدصس ناخ تولوایئبوص ( اغا رفعج )

 ) اشا رفعج (

 هدساها ی ۱۰۶۱ ردشلوا یاب یحناتسب و یکصاخ بوش ندنوبامهیارس
 هد ۱۰۵۶۵ بوسهروک شبا ر رب هدنرفس یفکیا یدل وا رزوو ارد نادوبش

 ۰ ردشلوا توف هد ۱۰۵ وشاوا یسلاو ندو

 یتسهیکت یلقدنف بوم هتسرط نانس لیئس ( شک یدنفا رقعج )

 ( یدنفا تبحر )ەتو ردنوفدم هداروا یدلوا توف هد ۱۰۵۲ ردشلیا ان

 ۱۰ بول وا( یدنفا لا لصف ( هان رب یدل وا توقد ۱۰۰۵ بولواعیش

 هد ۱۱۱۸ تولا ( یدنفا نی هنج یا ) ها وب یدلبا لار هد

 ( یدنا قطصم ) یسهفلخ ىکا كندنفا هللا لصف هن رب ردشلیا لاح را
 تافو هد ۱۱2۹ بولوا (یدنفادمجم) هنرب ردشلیاتافو هد ۱۱:۰ بولوا
 درب یدلوا توف هد ۱۱۷۸, بولوا ( یدنفا ضهارا ) هشرب ردشلیا 1
 1 رادنوفدمهدناخ اف تی وبا هد ۱۹ :بوا وآ ) یدنفا ئ ند ( ند اشم 3

 . ندشاآترهش ههابخ ( یدنفا سنوب ) ندناشم لوص كن ەیکتوم



 زن و ۱ تن

 1 ۲ تن

 ۱ *۰ یدیایقتسمو عیهش بول و

 ( داماد ) . (اشاب فج )
 یرچکب هد ٩94 یدیشلوایرایرهش وادقوچ بول وا ضینم ندنوامه نوردنا
 لیا مور هدرا رات ۹۹۸و یسیکی رلکبیل وطاناهد ٩ ردڈل روی ناسحاییناقا

 هدنلاوش ۱۰۰۰ ردشلوا ندارز و نیشن هبق هد ۱۰۰۲ بولوا یسکب رلکت

 هدنهرحم ۱۰۱۰ ردشلاق هداروا هام یکیا لس چ وا بولوا یبیلاو صم

 هنوط قردنلوا مورت ناطلس همطاف هدعب ردشلوا نیشن هبق هب و شلسا لزع
 هوا هلا تافو هد ۱۰۱۸ ردشملوا د یماقماق ترادص قلارارب و یظفاح

 ۰ یدا تاذ رب مقتسم و لفاع ۰ ردشلدبا نفد

 نیدلا رون رد لاک ىلع خش یردارب ردبل هلاحرت (١ یدنفا لماک رفعج |

 هنسهلص تودنک هح هلناعفد ردشماعا ل هايد بودا تباتإ ندهداژ

 هدنسه رب یدلوا توف هدب رفص ۱۰۹ یدلبا ایحا یە ولخ لوصا هل د وع

 هدنتحابس یاشا ( هب غ ) یدبا فشک بحاص ۰ رک « یس ردنوفدم

 رولهو و بارطضا :هلفل وا با قرض مربق» بودبالنت یرب ندایبنا هدنساب ور

 ندلحموا بولو ظوفحمیرحلاب یتتوا هدنتفوره هدک دد <« هلا صالخینب

 ۰ یدلیا لعن هتمالص

 هک و سقف هدناطد را ۱ تواوسردم ردیلن دنا.( یدنقا رفعح )

 هزت هد ۱۰۲۱ یدلوا دعاقتم هل غل وا جولفم یدلوا یسالنع همرکم کم

 ۰ یداروبص « مزاح ۰ روفو ۰ بیدا یدلوا توف هد ۱۰۲۹ بول وا یماللنم
 ( اشابرفعج )

 لواروخآربمو یمادتک رایج وبف و شاب ریکتشاج قره اوتر نادل واه یا رس
 هداروا هنس زوقطو شا وایسکبراکب شبح هدنسهاایذ ۱۰۱۵ هدمقرهلوا
 رد شلدلا :لزع هزکص هام زوقط بولوا یسیلاو یصع هد: ۱۰۲۷ و شلاق

 ۰ .یدنا خاص « لضاف « ملام یدلیا تافو هد ۲

 هزکصو یثاب هطوا صاخ هد ۱۰۲۱ هدنوبامش یاس ( اغارفمج )

 ا نیم رایت رم یدلوا توف“ قلاراوا.بزول وا یماخا .ةداعسلا باي

 یعوطقم سأر كنا بودبا لیوحت دعهاج ینو اشاپ نطصم رهاب ۰ یدلیا
 ۰ یدلدا نفد هاروا

  ih enca cSتک. ا 5
۱ TE 
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 ۱ ن ا
 یسکب رلکب یلیا مور ابقاعتم هدهسیدنلوا لرع ندقل اغا هدنش رح لوبناتسا

 یدل وا توف هد رن وا كن رقص ۰ یدل وا نیش هبف هلتراز و هدعب یدل وا

 هسردم رب یداروفو تباغ ردن وفدم هد هص وصح هب ر هدن رو زی لز هد وبا

 تودیاد] وت یفح وح یکیا مأوت هلغل واهلماح هدناف و یسهلبلح ردراو یتنامو

 ٠ رد راشلدبا هبعست ( رفعج او دا

 هثلاث ناخ دمحم ناطلس بول وا ندننابوسنم نوباهه نوردنا )ا رفعج )

 ۰. ردشلوا توفهداروا یدیشل وا یشابش وا هدنتمدخ نکیا نارمکح هدامشینفم
 ( مداخ ۰ اشا رفع ) ۱

 ماش هد ٩۸۲ بول وا یکب رلکب جارخالا دعب بولوا ندنناوغا نوامه یارس

 هد ٩٩۰ و یلوطانا هد ۹۸۷ بودا لاصفنا هد ۹۸۵ و شاوا یسکم راک

 هد زرت ایداقم هنس زتسو شلوا ریزو هد ٩٩۳ قرهلوا یسیکب رلکب یلیامور
 بت وولیدیا لع هد ۱ ۰ ۰۳ ردشادبا نییعت هنکلیلا و دادعب هد ۰ ۰۱ بول وایلا و :

 هدنراګ رات ۱۰۰۸ ردشلوا یسیلاو زا وشنمط هد ۱۰۰۹ هلایالو رود هدعب

 ۰ یدا برج و مقتسم . یدل وا توف هداروا

 (اشایرفعج)
 هراونکسوهلوک هلغلوا ندناوذیلفوق وهنلاوجا یدحسسناربا وند هم دقیا ما

 ندنمشد هدایز تاق ترد ندنسودنک هلبا ولت آ زویشبیاروا ردشل وا یک: رلکی

 شلوا یسیلاو ناوربش هد ۹٩۱ یسیکب راکب هفک هد ۹۸۸ ردشللا صالخ

 ردشلوا ریزو ًارخومو .یسیکب رلکب زربت قلارا رب كرهدبا ررکت هدارواو
 . یسلاو زبربت هن هدعب ردشادا بصن یلاو هدنلب وح هتالو ندکلکب كنادفب

 ۰ یدبا زدتقم . رویغ < عج ,ردشل وا توف هد ۱۰۰۵ قرهلوا

 ( كنرف) ٠ ( اشاب رفعح )

 یدلوا مزام هلا اغود هد ۱۰۰۲ هلغل وا یظفاح برغ سابارط هد ۱

 ٠ رارکتهد ۱۰۰۸ وبرغ سلپارط اياد ۱۰۰۵ یدلوا یسیکیراکب سیریقدمب
 الات الوزعم هد ۱۰۱۶ یدلوا برد نادوبف هد ۱۰۱۲ ردشلوا یسلاو سد ربق

 ردشلیا هظفاحم یییراواو شلوا نادونف ابنا هد۱۰۱۰ یدلوا یلاو هسیربف

 قو وهابردلاوحا ردشلنا لا را هدهملق تدمر بولوا لو زعمهدا ی



 ١ لا نارا هبا نا ن اطلس روا قرهلوا شانو ناو ۳
  3رداشا قطصم یچ ودنحم ید او ۰

 ا

4o4ونليا و لوطا هدلا وشو یسیضاق ماش  
 ا 5 اس هدنسهناب هدرادکسا هدندوع یدلیا مح .بولوا دعاقتم هدنلاوش ۶

 3 نم ردن وفدم هدنعهاج اشا , ناق هذي وبا ردعطا لا را هد ۵٥ نکیا ۱

 3 ( نطل ابف) ک یدنفا .( هلاضطل ) یردارب .یدنا خاص « لاع بول وا بیرق و

 a یسردم هد دارم هدهسور بول وا یمیتفم اسینغم ردروهشم هد

 ۱ « دیا مرک ۰ لاع ۰ یدلوا توف
 1 یاس یشیتفع هدنزالو سرذم"ردیلپ ومطسف (یدنفا رفعج) ۱

 1 هدنعءاح یکیدلیا اشناهدار وا و توفهد ۵ ۸۸ ر یسرذم 1 1 4 1

 ۱ ۳9 اب )هم ۱ ۰ یدا یادو lk ی ۳

 ۱ ا ا بوقچ ندنواههنوزدنا ردندنرایذتهم سور (اشاب رقعج ٦)
 شناموکدومیوز بولوا یسیکب رب سوت و سیریهرکص ردشل واكب هاهرو و

 E ."ردشل وا توف هدنراگزات ۹۹6 و و

 شاپ رنج

 هما میل نام سولج هر اب شب دم یلتوص یدبا
 :دشلیاداماد هودنک بول و|یماغایر ېک ابفاعت+ یدردتا بصن یاب



۱ 

 یدقرم یدلوا توف هدنزکس كنحر ٩۲۱ یدلوا یرکسیضاق یلوطاا

 عماح جوا هددسورو واعو لوتاتسا ردهدنګ وا یعماح هدطالب

 عارنخا هدیدج نیناوف هنیمارفو ریشانم یدلیا اش همنزده رب هدلوتناتسا و

 یتیفاشنوب یدبا رارویهدبا مدقت هرایجناشن رارادتف دردف هناك 6و یدلبا
 (اشاب یحناشن ) بونلوا داعفا هدنلوص كنارزو هدنواتمه ةبططم هوا

 تاب وش هدنناسل توفلا لبق یدا یا هدهنالث هنسلاو لضاف یدلا یتناونع

 ند زوکیلیا نفد ندمو . هدرا ءارهدفدل وا قشع دیهش یب » یدا یراح

 ( ییلچ یلاب ) یمودخم ردفالخا باتک و همانسوه یرلبفلأت « نوسقک یرابغ
 همه رد یدیمرکبیویتسادغ ةلغلواالتبم هتوف او شرب هد هسا شا وا سردم

 ۰ یدا ماش ردشلوا توق هد ٩40 هلعمراقبح

 ( اشا رفعج )
 ردشلوا فارشالا بیقن نامزرب هداروا هلغلوا یلغوا كن زاغ ریما ردیلهسورب

 لزعلاذعب ردم وانییعن یکیرلکب هناعهرف بور و غوطجوااشاپ دمع یری هرکص
 هددسور ردشلیالاحرا هدنرصع ل واناعلسناطلس كرهلدا دعاقت هدهسورپ

E r FO 
 ۰ ردن وفدم هدنشاب راک

 ( اشا رفعج )
 زسنوشوا ضمب هد ٩۲٩ ردشلوا ایرد نادویق هد ٩۱۷ بولوا نداما

 ۰ یدلوا مادعابولیشالک |!قعص كنلاوحا

 ۰ ردشا وا توف هدنراګ را ٩۵۰ بولوا یکب قب روزا ( كیرفعج )

 هچ یدلواعم هدنزیاب هدازهشبول وا سردم ردیلاشتلم ( یلج رفعح ) .

 یمودنحم یدا ارقف بم ۰ روبص ام . یدلوا توف هد ۹٩3 نکردک

 ۰ ردرعاش ( ىلج صا )
 یدلوا یساغا ةداعسلا باب هدیناخ نايس ناطلس رصع ( اغا رفعج )

 ۰ ردشلیا ان هسردمو عماج هدنوک یضاق یدایا تافو هدنسه |یذ ۶

 یذامج ٩:۵ بولوا یسیئاب ی هرع بوط .( اغا رفعج )
 ۱ ۰ یدلوا توف هدنل والا

 تبحاصمو عم هاشا قطلو سردم ردیلتدنا ( هرق ۰ یدنفا رفغج )

 یدلّوا توف هدن-هجعایذ ٩٩٩ بولوا یسردم نع تیاهن یالوا

 سس وا نوع و یر ی E ی ی ی تست



۲ ۳ 

 نت ی بابا

 ۲ ب وا اولرم هلیسهرص بوشش ندهبرحبتکم ( اشاب قطصمد واح )

  یمندرد تدمرب قرلوا قبرف هرکصیدیشلوب هدنتهج یلوطانا هدهلاز"هلئسم
 ۳ ۰ ردملیا لاح را هدیدزد نوا كنس ۷ ۱۳۱۱ شلاق هدودرا

 ندیرکسع رديمودح كوكا كناشاب ىنطصم یتاک رس ( كن د واج )

 ا رک ھر باب هدلاح یتبداوا شم یشقتیتسو شلوا یالاریم بوش
 ٠ هدوصكچوک بویلیالاترا هدنچوا كنلوالاعیر ۱۳۱۳ یدیا مثاد هدتمدخ
 ۰ یدادیا نفد هاب یرد

 دنشناطلسیلچهدنس هعف وروعت بول و اند هد زیابیا ما ( یلغوا هلبج )
 ۰ یدلوا دیهشهدنسه راحت یلغوالابنا یدلاق هدنناب كناخ

 ن 4 یوتشیز بولوا ندناضق ردبل هلاحرت ( یدنفا مهارا ذج (

 ردنوفدم هدنسوبق هنردا یدلوا توف نکیاریهد ۱۱۰۱ قالطالادعب یدنلوا

 ۰ یدیا اش

 هدنس هبراسحم ۱۲:۳ بولوا یسادصک یسیلاو ندو ( ك سیجرج )
 هد هب یدنفا ینطصم هداز یسیتفم هبفوص و ردشل وا سردم هلکلروک یتءاعش

 ۰ ردشلوا توف هدعب ردشلرب و قیلاب یومق
 E هدنهلع یجشع بولوا ندناودبانک ( یلچ یزج )

 ۰ ردشلدا انفاو مادعا ۱ هل اهریاسو هفیلخ

 شب رفج )
 . ناطلس یلج ردشلوا نیشن هبف ریزو هدعبو یکی رلکب هرکص بولوا نداما

 ۴ . ردشلیا لاحتراهدنلئاوا ناخ دم
 ا قم ہد راصح هسور ردندالوا رداقلا دبع ( رفعح دیس )

 ردنوفدم هددصوصخم برت هدحاف ردندشی امن ردیلاراخت ( رفمح دیس )

 ؛ ردندهلچوب لیقع دیسوهزجدیس رد ندرلناذ یلترهش هد « رارینایدب »

 ( هدازجا ) ( يلچرفعج )
 ۳ یسردم اشاپ اا لیصح «دنسهاس یرد ردیمودحم كن جات

 E اشن ایا هد رع لوا ناخ علس ناطلس ردشل وا یاش
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 هواه یارس هديل وهط ردباع وا کب ساق ند دارکا ) ریا

 هلن راسح هلقع زاف ییکوک كلرلبمارح هدبلح یدل وا يکي سیلک هب رنلادم) بوت 13

 هدن را رات ٩۹ ۸ ۰ ید وب اک ید هدم :س هد راح سار هد 4٩ یدلاتزهش

 - ردیدج را (هدازدالوساح) ردشل واتوف

 ها كناطلس ونابرون یسهدلاو كثلات ناخ دارم ناطلس ( نوتاخ ادقناح )

 هبط ون نسج هناشیلاعمودحم هدنراصتخا نيح اهلاراشمهلغل وا یسهبراح لبقع

 ردشلعا تیص و سلوا رظا هوامش یارسمرح هدشافو یدنک شغا

 هدا ناخ دغ ناطلسرنصع ردشلو ترهش هدنماقم قلن واخ ادشک هیلعءان

 ردشلیالاګ را از زعم یدنل وا د زت یلثمزب یسهفیظ وهرکص یدلوار ومأم هنصوزت

 هدایابقآ و یزه-میکیا هدنک وال رک یرکید هدایاب ۳ یر ید هلقاعو هردم

 ۰ ردراو یلیبسو ماج

 مرح eA فلات ناخ دجا نا طاس ) نوتاخ هطاص ادقناح (

 . ردا ان یتعماج نداق اد ردیسادخک

 هب واش یا ودهد ۱۰ 14 بول وا ین راصحهرق ) اشا es ازریمناح 1

 توف هد ۰۲5۹ هاش هزاب تو وا یاب 5 هرمآ زا و

 رد وا

 نوردناردیم ودحكناشاب دچا بتا ر هد از اشا نام لاب وط ) كيد اد واج (

 هد ۱۳۰۵ ردشل واندانرق هدنس ولج ناخ ےلس ناطلسبول وا ضیفم ندنوبامه
 : ید لد لهآ یدلیا تا و 3

 بولوا ندهدنک . رد هداز یرطاش یشاب .باصق :(نیینفا هوا
 . ردیاش یدلوا توف ۱۲۰ ۰

 و نوا تن



 رم ید ناود يو ىقافىلأت بولوأ ص اشو لضاف و ملام یدربآ لازا ۱ ۱

 ۳ و هدرصم ینلوا یب قاع هدرضم هرکس شفا یی ۲

 ۰ ردشمروک ییسازح جز ۶ ردراشلدبا رومآم هنرزوا : ر

 .E بولوایاغلاق a اومج 9 لرابم ۱ 2

 یدلوا ناخ هدابز ندهنس 2

 ۲ هدا ره هدنسید نوآ كنهارحم ۸٩۸ یدشا تدوع بودیشبا ینغیدل وانوعاط

 aS ردهلاسرو بک ردق شبنوا

 . یوم ردشک هدیافع تلاع هلتحایم بولوا یناربا ( یعور یماح )
 . ۰ ردفیطل ریغیرعشیدتاتافو هدلواناخناعلس ناطلس یصع هدلاح ینیدلوا

 یجهسما و یحاصم یا لس ناطلس ردیلاشاب د واد ( یرصم «یماح )

 ۰ رد روهشم صاش
io, ale SA ا 

 و كندنفا قابلادبع ( هداز تخ ) (  یلجیماح )

 3e یداماشو لضاف یدلواتوفهد ۱۱۰٩۹ تولوا

 هب هناح .عوقن هلا كلی یرشوا ندتفانصا یحاح ( یدنفا یعاح )

  ضیفللاندوبامهنوردنا (اشابناناح) ی و یدل وآتوف هد ۰ ید ریک

 ردشلبا لاحت را هدا ناخد زاب ناطاسرصع یدل واند راکبرلکب هرکص وندا یا

  ناطلس بولوا نداما هداروا ردلصالا یسکرح ( اشابیلا ضد ربناج )

 .نایفط هد ٩۲٩ یدلوا یسیلأو ماش هد ٩۲۲ هلکلیا ثعاطا هلوا ناخ لس

 3 كنقشوب تك یلعهداز راوسهش هلا اشا داهرف ردشلردنوک هماش ندبلح ها

 ( ناح یارک كب ناح )
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 ل ق ا

 ۰ یدیاماش یدلوا توف

 رشم هدنراما هخرکم هکم هد ۷۶۷ ردنلغوا كنهممر فش رش ( ةَ ده

 : ۰ ردشلوا توف هدنرو هنس چپ اقر ب ونل وډ

 بول وا یعدن كننطصمهدازهش یسیلاونانارق ردیلاسینغم ( لج یان )

 ردیاش ردغاا رفص خدع رارب هلا كنا هد ۰

 نایلس ناطاع رخاوا تواوا ندناضق ردبلیسکیلاب ( یدنفادم قاغا )

 ۰ ردشلیا فیلأت یراربالا ةضور ردندارعش ردشلیا لاحترا هدیناخ

 هدهمرکم کم ردیداماد كناشاب غطصم نابطلاد ( یدنفا دجا یان )
 . یدبا طاطخ و اش یدلیا تافو هد ٥

 دارم ناطلس بولوا ندنفانصا یزرد ردیلن وشز رم ( یلچ ینا )
 (یهتا) ۰ ردندنسارعش یرصع ثلات

 ( مذا لصف )
 هدنامدخ شعب قرهلواندناکجاوخ بوشش ندلف ( یا طصمریاح )

 توف هدنزکس ی رکد كن رخالا ىذاج ۱۳۷۳ ردشل وا دعاقتم هرکص و شغل ون

 ۰ ردشلدا نفد هدن رفیدنفاتأشن هدوبش وطیدلوا
 ناسا قلذاریم ریم ردیمودخ كنمدنفا باطلا دبع فیرش ( اشاب راح )

 شب ییرکب ردن وفدم هداشاب ردح یدلبا لا را هد ۷۴ ردشلروب

 ۰ یدیاتاذرب فیح و ست هدن راشاب
 ردندندافحا كندنفا نجرلا دبع (.هدازک رس ) ( یدنفا دمع مزاح )

 ردن وفدم هد هدد نکسک یدلوا توف هدنز زکس كالا وش ۸ نکیا سردم

 ۰ ید ففعو اش ٠

 لاب رنا هد ۱۳۹۵ بوش ددل هسا شاملو ناسا ی ]
 ردشاوا ځد رادزنفد هدنرتالو نوزرطو مورضرا هلا ادب ندنکلریدم

 ۰ ردعاشو باک یدلوا توف هدنرلصرات ۹ ۱

 ) نیدلاروت نجر لا دبع یا ) ۱

 یدلیا دلوت هدنسیکیا رک كننابعش ۸۱۸ ندنیلبص تشدد ندجا
 ه

0 

E 
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  یدلوا یتا شابک رک ریمزابودیادلوت ۱۲۲ ( یدنفا نسح تورث )
 ۱ ردیم ودح كى فراع یجاح ردغیلب عاشیدشن 4 ینا ناخ دیاد بعت سضح ر خاو

 یتسهبنر ماقمئاف هدنکلسابطا بولآ ضیف ندهبط بتکم ( ك تورت )

 بتکمیعودخم كنوب ردشملواتوف هدنزوقطیم رکیكن رفص ۱۲۹۹ نکیا راح

 . ردکباهظن ىلع یتواعم ردم هیکلم

 یکلتواعم یناک هیجراخ بوش ندنسیج وتکم هیجراخ ( كن تورث )
 ۱۳۰۲ و شفلو هدنرلتهدخ یتیرومأم ارجا یتراظن هلدع هدنوغل هرکصو

 :یدبا روند « لزوک یزوک » ردشلوا توف ارحم هدنلاس
 ۰ سردرد ودح كن دنفارهاط ( هداز یهالک ) ( یدنفادحختورت )

 توف هد ۸ و یراشتسم نردص هدعب یسهاب هکم « الثع

 ۰ ىدا ماع یدلوا

 ( اشاب ینطصمایرت )
 ۰ یدمآ هرکصو یلاع ردص ییوتکع ردیمودخ كچوک كناشاب نافع ین رک
 كنناضهر ۲۸۰ ردشلوا یفرصتمسدف هلیسها یلبامور ۱۳۲۷۳ بوریک هنلق

 ِ هدنرب یمرکب كننابعش ۲۸۳ بولوا یسیلاو باح هلترازو هدنشب یعرکی
 ۲ كنناضهر ۸4 یسسلاو ریمزا هدنسیکبا كنلوالا عیر ۲۸۳ یدلیا لاصفا
  یسیلاو هسور هدنر یعرکی كنس هبا یذو یماضعا الاو سلح هدنزوقط

 3 هدنر نوا كنس هحایذ هنسوا ردشغلوا لزع هدنبجر ۸۰ بولوا
 ۱ ۸٩ وبلح هدنلوالامیر ۸۸ یدلوا یر یسهراد هیکلم تلود یاروش
  بولوا یسیلا و ریمزاهدنرخآ یسهدعقلایذو سدق هدنسیتلانواكنرحالاعیر

 ۱ بولوا یسیلاو هرقنا هدنلوالا یذاج ۲۹۳ یدلیا لاصفنا هدنمر ع ۱
 تو هدناضمر ۱۲۹۹٣ بولوا یسیلا وساویس هدنرفص هللا لص هدنمرع ۰

 ۲ یمادضت ءدلاو هدنلئاوا یدبا انشآ هتالو روما ؛ ردتقم ۰ ردم یدلوا

e a, -_-ن  
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 ۱ ندنرارومأم هبج راخ ) ك بکش ( یودح یدبا شاوا داماد هباشاب رهاط

 5 یدا

  هدناوالایذاج ۱۳۱۰ بول واندنرلم ادم یلقنوباه فاقوا ( ك ایر )



 سا

 هلت رعش هنداعسرد هد ۵ رد, راصح هرو ) یدنفا نایلس بئات) ۱

 ۱۲۰۷ یدل وا یجهرک دن هب التم ملح یکی هرکص و الم تن هداژ یەک
 ناطلسمصع هد ۷۵ ناطلس یدل وا یناک با سنج هدعب یطاع م هد

 ردیاش یدلبا لامت را هدیناخدیحا درع

 اداءهیک اب یوا رضع یناث ناخ دیزیاب ناطاس ( نسح یا )
 زا و

 هلردا هدشافو هدکب ردیللوناتسا کروند یلچ یحن ناح ( یا )
 یب هما ه ره> هدنمح یعاس شاه توا وا ماش ردشلدا نفد ہد ےس وو

 ردراو

 توف هدنک رات هد ۰ بول وا ندفامصا ردتامارف ) یلچ یون (

 ردرعاش یدل وا

 ثلادا رم ناطلس یدنا ندفانصا هدو ردیلراصح هرف (  يلچ قو (
 1 3 ۱ ردت دنسآ رهس ی رہے

 ( هداز قج النم) ( یدنفا د تور ) DS E E و ت ا وو ا نر اا ف او تو ار وا اتش ام

 ۳۳۸ و یسالبنم زادکسا AS AE س ردم رددنفح كندنفا قحا

 هد ۷۲۵۲۷ یسهاپ لوساسا هدنمرګ هد ۱۲۶۸ و ىبەاپ هکم هدنحر هد
 قطصم هج و ید وا توف هذن سالا كتلاوش ۷۲۲۰۸ یدلوا یسهباپ یلوطانا

 ردد هع ر یالع یدلدا نفد فسا 1

 هما ا بو وا ندلام بار باک ( ىدا رش تورث )

 هدنز وةط كنم رحم ۱۳۷ یدا وا یبتاک شابء رو هنمرکاسع 4 و هدتمدخ مدننالیکشت

 رداشاب رور »هل دنفا تای یرل« ودح ردن وفدم هدهب قد وط هد وبا ید وا توو



A 

 ا E هداژ دارم ا قرع هلا یسهلاح بوت شتآ نقش

 یدا یداماد

 ندهشک بول وایمودخم كيدنفا نیس ندناضف ( یدنفا دمحم تباث)
 كن رفص ۱۳۸۹۰ ف ندنکلر دم تارب رح ودرا یخکیا ر ەشبت 1

 ردن وفدم ہدنغل را رھ وص شک یدلواتوفهدن-وهرکی

 عید ۲۷۷ یدلوا ییقن شەرم و سردم . ( یدنفا دمت تباث )
  یدلوا توف هدمب بولوا یمالنم باتنیع هدنرخ الا

 هدکلیهاشداپ برح رواب بوشش ندهیرح بتکم (اشاب تبا ) .

 ردشلوا قیرفو اول قردنلو ید هدنبراحم هدهلاز "هلتسو شفلو تدمرپ
 هدماش هدنطساوا. یلوالا یذاج ۱۳۱۳ بولوا ندتناکر ا ودرا یتشب هدعب
 : . ىدا نتم « نوالا رفصا ندامدق ردشلنا تافو

  Jندفلق سهز ردیللوأتسا ) یلج قطصم بقا  eناوند 3

 رد رهام صاش یدلبا تافو هد ۱۱۳۰ یدلوا یسیدنفا

 . یدلوا یش یمهناولوم هیهانوکردیلهمورب . ( هدد یطصمبقاث )
 ۳ ینهتفتس یو یا ووپ تفاهم: وقرا یتلوا توق هد ۸
 ۲ ۰ ۱۱۹۱یقزهلوا جش هئرب ۰( یدنفا دجا صلاخ ) یعودخم ردراو یناودو
 E ردیاش یدلبا تافو هد

 هوا نوردنا هد ۱۲۱۷ ردسیلهرقنآ . ( یدنفا قطصم بال )

 : ندغیلب صاشیداباتاقو هد ۸ یدلوا غارچ رکج فهد یجرکب بوریک

  یداوا ندابطآ بولک هتداعنرد هل زد رد دخ ( یدژنادج بقا )

 OR ردعاش یدل وا توفهد ۸ هاب یتیدل وا ی رک زوب نس ید ۳



 ا

 ندنالو نایعا بول وا روهشم هد هداز اشاپ دعسا ( اشاب رو )

 یدلدبا لوح ۲ یدلدا یظفاح ناوو ناربهرب« هد ۶ تو وا

 هدناخ ز زعلادبع ناطاس صع لئاوا بوتاوب هدنداعسرد هحرل هنس هدعب

 ردشللا تافو

 یهتا

 ( ءاملا لصف )

 ندنتاضق یلیا مور ردندنس هګزدا هنسو . ( یدنفا ندلا ءالع تباث )

 فوق ۰ هنسو هدعب ی رو هدنغاط روفکت هرکص بولوا

 توف ندربخز تلع هدنجوا كننابعش هد ٣۲٤ یدلوا یسالنم رکبراید

 » همانرب رب » همان هدا یدیارهام هداشناو رعشو انشآ هفراعع سانجا یدلوا

 ردراو یرعش ناوود بول وا ندا "هلچم

 هد ۱۱۸۰ بولوا یماما یعماح هب رعق ) یدنفا ینطصم تبا (

 ۱ . ردصاش یداوا توف 0

 هنعه لا هنسو هلقلنایم ریم ۱۷۰۱ ردتادناخهرید .. (اشاپ دم تب ) ٤
 ی اش راد لاحنرا هرکص هنس چاقرب یدلوا فرصتم ۱

 ( اشاپ دج تبات )

 | و وو ردلح ۱۲ ۰۰ كناشاب یقحءا یردار كلوب ردم ود ڭناشا نس>

 ردلج بول وا نارمریم هدنبجر ۱۲۱۱ یدلوا یشاب یوبق هدقدلوا یسیلاو
 هلکمربک هرداچ اشاپ اشرمش هرکصیدلرو ترازو ۱۲۱۲ یدلوا یسیلاو
 ردلح رارکت هدنلرع اشاپ فیرش هد ۵ یدل وا روبح هکرت یاروا

 هد هدعمل|یذ و شادااشا اشاب فیرش هلقمام هل واقفوم هلوحد بو وا یلاو

 یسیلاو ناو هد ۲۱۷ و شعم هدنس ها یذ هد ۲۱۵ و مورضرا
 رد شلیاتاف و هدنگ را هد ۱۲۲۵ و شلیا لاصفنا هد ۹ ا
 یدیا یکذ ردم لثاع ه چک

 یم ردم ردم ودحم كنىدنفا دسار (هداز یلکب ( ) یدنفا تبا (



a 

 ) اشا شاتروي (
 اشا نا الال یر) وا ی رکو رشا ردیمودڪ تاک ىلع هرو

 ر روم یدلوا رزوهرکص بولوا یسیکب رلکب یلبا مور هدنتاقو
 ۱ ۰ 9۸۰۸ مازهنالادع بولت هدننابېلچ یبیع هد زف یدلوا یحالخ قزل وا ربسا

 تولاق یلعواترد یدارویعو عیب یدلوالوتقم هدند یمهلوک هدطابول ما
 یدنلوورضاح هدنصف یداوارب ( كب یشخ ) یودخم رایدلوا ریزوو اشاب

 ۰ یدلوا دیهشهدنرخ كنلرومت هد ۵
 یکیدلیا اش یدلیالاحرا هدحاف رصع ردندشیطا مث ( رویت یاح )

 ۰ یدنل وا نفد هن رم

 هدهبردتکسا هد ۸۷۹ الوزعم بولوا یریما رصم قبسا ( افویروجت )
 كب یدارمسفمو ثدحو هقفاو عا ردسک رجر بهذلا نح یدلوا توف

 ۰ ردشمردشت درک اش قوح

 ( اش رويت )
 هدکیهد ۱۱۶ ردشلوا یظفاحمناو هلةلناریم ریسبولآض بف هدننابراحم نارا
 ۰ ردشعاتافو هد ۱۱2۸ یدلوایظفاحم ناو هعفد ۱۱4« یدلوا قرصتم

 یفرصتم قاخسیوک ردیلغ و ااشا ناشگیفنصتم یایمسیوک ( اشار و# )
 .یدا تافو ۱۱۹۲ بولوا

 ( اش زوي )

 بولوایظفاحم ناوهرکص و روزرهش۱۱۹۰ تولوا ناریم بم ضفتلایرددرک

 یوخحمو رورع هد ۱۱۹۸ یدلوا یسیلاو مورضرا ترازو ةب راب ۰
 ةساَصفر ۱۱۹۹ ولص وم هدناضهرهدهسددنل وا لز هلغاصس لا حیا عاقتسالاب

 هدنرا رات ۱۳۰۵ بولوایمیلا و ناو رارکت هدنلاوش ۱۲۰۱ و یسیلا و نامرف

 ۰ یداروبعو عج ردشملا اش رادلاح را

 (اشابروع )
 هلیساهنا كنااپ نایلع یسیلاو دادب بولوا یک یتربشع والیم

 ۱۲۱۸ یدلوا یسیلاو هقر هلرازو هد ۱۲۱۵ یدشفلوا فیطلت هلقلناربمریم

 رومام هنتیعم یسیلاو دادغب بویلیدا لرع هلیتاکش یبیلاها هقر هدنجر
 9 ردشلوا توف هداروا هرکص هنس یکیا ر یدلوا



 بسا و تب

 دص رش تاق سلاح هرکس ند ولوم هطاخ تولوا سور لاا 9
 رس هدیهانپقالخ ترضح نواه سصعو شقلو هدنتاتک شاب هلبفاضعا

 لوطاا ردنا وشل وا لنا :هتسمرطتفم تیغ تانا ریش ترشح ف

 هدنسهبرت یدنفا يع یدلوا اشراد مزام هد ۱۳۰۹ ردشلیا زارحا نسبا "
  هدهمالسا تمکح اصوصخ و هداشنا لوصاو هدنراناسل یسرافویرع ردنوفدم

 ۰ رددل والب ردراو یمهبلثرانا ضعب بول وا یلماک فوق وو هرهب
 م كاا تره یکیامبول هناعب در دبلن ومطسف ( اشاب قیفوت )

 هد راتهدخ ضب یک یراظان وص واضعا هنسلحم هدنکل ریشم هیطیص قرهلآ

 شقل و هد رالف صنم و قاماقمتاقهدهرمشط قرەلوا ناریمریم هرکص ندقدنلوب

 ینوبطسف ردقهنسر هدن رگ را ۷ هرکص ندفدل وا یسهاب ۳ راک و

 لاحراهدنداعس رد هدنح را ۱۳۰۹ و شلاق دعاقنم لزءلادءب بول وا یسبلاو

 ۰ یدیامدا فیفع ملاحو لدتعم ندانرف ردشلیا

 ردشلیا | وزناتدمرب بول واسردم هدارواردیل هیساما ( یدنفا یداقوت )

 ..۰ ردشلیا لاح را هدل واناعس :ناطاس لئاوا

 ( هدازیهترابیسا ) ( یدنفا» قیفوتدجح )

 یلوطاا هد ۹ شیوا یسهابلویناتسا هلرهزک هدران ای و شردم لیصلا

 ۰ یدیا لع یذردشلیا لاحراهدنچ واكنل والا یذاج ۱۳۱۳ قرهل وا یسهاب

 قطصم یسج و اول رمهلضیفت بسک هدهناهاش رک اسع ( اشا قیفوت )
 ۰ یدلیاتافو هدنرفص ۱۳۱۳ هداروایدیشلوارومآمهاشاپ

 هد ۱۰۰۲ بولوا یسیکبرلکب هرقنابول واندن راکب هیولا ( اشاپ یناریت )
 - یدلیا تافوهدمب رد راشلآ ربسا و مانع بوصضاب ییرواطادعا

TROهد ۱۰۲۷ بونلو هدنمدخ نواه یارس (.یلچ  

 ۰ ردیاش یدلواتوف

 ناخوت ایک ۹٩۰ هدنسالتعا كلراراتان ههقجالس ( كینیدلا سرو )

 هلا رامورو لقتسم هدنضارقنا كرابقوچلسیدلوا یمیلاو ینومطسف ندنفرط
 5 یدلباتاف و هد صع یزاغ ناخ رواناطاس یدلوا داد نمیتوق رەدا برح

 ید رابا نظ ندندالوا دیاو ندلاخ ترضح ینسودنک یدیالماکو لقام
 روندوادجالزف و ی رللع وا رابدنقسا هندال وا



 وآ نیل دس فا وا a هنس جاةر ردشلوا ییج هبساحم هیماظن

 هدنرورح هنس ىلا شب یرهنلوا له هنعلاضعا تابساع ناوبد هد ٨

 اج ردشل وا توف ۳3 هدنز وقط كن رخ الا عير ۱۳۰۰ ردشلوا دعاقتم

 "(یدنفایربص) یردارب كچ وک یدناروهشم هلرمان «یعتمکحم بول وامدقم

 شام .ندن ور _بایرا یردب ناق كناقوتم یدا شغلوب هدربتمدخ_ضعب هدهیلأم

 ۱ نکی بیرق هنشاب زود بولوا روهشم هد اشا یجاچ (.یدنفا مهدا )سلجم
 ۰,.٠ یدیشللا لاحرا هدا ۵

 .مور هد ۱۳۰۰ بولوا ندنرافرصتمو ماقمناق هکلم ) ۳۶ , قیفو )

 هدشجر ۱۳۰۷ الوزعم شلوا یفرصتم هفروا هلسیس هاب ,یکب رلکب یلیا
 ES ا راد لاع را

 تکی ناقع ندنربدعاقتم یسافلخ ترادص "ییوتکم ( كى نسحقیفوت )

 بوریک هنأق ییونکم ترادص هدنکلصت و شلوا سردم بولوا . یعودخ
 لول وا صخمانشاب لام بول وا یسالنم درک ۱۲۸۶ ردشلیا تباتک لیصحت

 یدلوا یسیحم وتکم مالسالا حج ابقاعتم ردشغل وا .عیفرت هنس هیاپ همرکم ةکم
 ییا هد. ردشغ وا عیفرت هنسهاب لوبناتسا بودا لاصفنا هدنرلعراا 6

 كنس ها یذ ۱۰۳۷ الوزعم ردشلوا یمیضاق لوبناتسا هنس ررب هعفد
 ِ r + ملح «یفنم ؛ پیرا,« بیدا ردشلنالاحمرا یتوک یحزوقط

 سردمو جش هلل وندن دالوا یربنحش فیرش ةقرخ ( یدنفا دم ییفوت )
 أف هدنسیکیا نوا یسهایذ ۱۳۰۷ یدیشلبا زارحا یتسهاب هکم بولوا

 ردشلدبا نفد هنغلرامیدادحا یدلوا توف

 ( یدنفا دع قیفوتحاطا )

 . هواه فاقواو,یرکسع ماسفهدعببول وا النمو سردبلیصعلاب ردیلبوکرا
 ۲ شخازارحا ییرها یلوطاا ۱۳۰3 و لوباتماوهکم قرهلوا بئانو شتقم

 ۲ ۱۳۰۷ هعزهلاب هشرش محو ردشلوااضعا هب هیعرش تایقیقدت سلحم و
 ۳ قحهرف » لضافو مع ردیشلنا تافو ندارلوق جا دعب هدنس هجا یذ

 ۰ یدبا روهشم هد
 ( هدازیومنلک ۰ كیدجا قوت )

 | ديجلا دبع ناطلس نامز ردیمودحم كندنفا تعفر هداز یدنفادیعس ندرودص
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 وب

 طخ نسخ ردشلوا غارج دف ناوسد "یدمآ هدعب یدلوا ندناکج اوخ هلا

 شابنولامشنیبامهدبج ر ۱۲ ۵۵ ردشل وایتاک نوباههنییامهدن راحت ۵ ۱ هدنس هن اس

 یراشتسمه رګ هدننابعش هنسوا یرظان هناشوط هدناضهر ۲۰۰ بول وا یتاک

 هب رکسع تافورمصم هدنشب یعرح هد ۲۰۳ ینیما كرک هدنلاوش هد ۲

 ۲۷۱ یدنلوا لزع هدنلاوش هد ۲۷۰ یدلوا الاب هدنمرګ هد ۲۰۵ یرظا

 یساضعاالاو سلح هننسهحایذ هد ۷۷ و یرظان هنا ول انا هدنابعش هد

 یدلدبا لص هدنل والا عبر ۸۰ .بولوا یرظات یوأمد هدنبجر هد ۷۸ و

 د کنم دن ییا رب یدلوا اضعا هالاو ساخ رارکت هدناضهر هد ۳

 توف هد ۱۲۹۸ یدلوا اضعا هنس نابعا هد ۶ یدتا لاصفا

 یزاف ناطلس یدا بتاک هد هجرد طسو بولوا یطخ نسح یدلوا

 یلابفا هدنراتتطاس نامز هلغلوا یدقم احراخ كن راترضح ناخ دفا

 هبح ر هنسهرو هقشب ندنغانوف رب هدننافو یدبا ےرکو یحه* یدبا قالراپ
 ندنرابناک ترافسواهب ندنساضعاهیلدعو ندنس افلخ یلقیدمآ ىدا هلرت

 بول وا ندنراماقمماق یوط ( كب ریتم ) یمودخمرب ردیرلمودخم كمافطام
 ۱ یدل واتوف هد ۱ ۷۸۸

 ندناتک هیلام ردیهودحم كندنفا نسح یباح ( یدنفادحم قبفوت )

 هدنمتلا تكنل والا عیر هد ۱۲۹۸ ردشلوا دعاقتمو ربع هاروابولوا

 هاروا هدیسودنک بودااشنا ادندحینعءاحیلج ایلوا جاطایدلوا توف

 یدلدا نفد

 ( یدنفا دم ییفوت )
 هدنلوالایذاج ۲3۸ و سردهردیمودحمكندنفایرکش دجا ندرودص "

 هدنا والا عیر هد ۲۷۹ و یهایضاق ضم هدنهرح ۷۷ یسالنم بوا

 نواه فاقوا هدننابعش ۲۸۸ ویسهاپ لوبناتسا هدعبیسالنمهمرکم کم

 هدعقلایذ هد ۳۰۳ و یسهاپ یلوطانا هدنسهایذ هد ۲۹+ یدلوا یثتفم
 یدلیا تافو هدنس هدعقلایذ هد ۱۳۰۵ تولوا یرکسعیضاق یلوطاتا دم

 ىدا حازم و لزه ا امبط بولوا فص 2 کد + لدتعم« نسم

 رددنفا نمار یجودحم

 هلیساناد یل وا هد ۱۲۷۸ وشمل وا ربع بوشبت ندنلگهیلام ( یدنفا قیفوت )



 ۰ ا و راد ناسطلع لفاوا زارخالاب هاب یکیرلکب بولوا قرصتم
 هلن وفهدنرخ الا عبر ۸٩ "الوزعم ندنفلفصتم بونیس یدلوا اقب مزام

 رد وقدم هدنهاک ردیرغشاک

 ىدا ندنفانصا یجناغروب یردب ("  هداز یجیافرود یدنفا قیفوت )
 لیکو هنلوا نواعم یواعد هدعبو یمافلخ لق یدمآ بوشش ندیلاع باب

 "شاپ مراص هد ۶ تولوا یتاک هبحراخ هدنس ها یذ هد ۱ ردشل وا

 هد ۲5۷ ردشلیا تدوع هنشاسدنسهن هدناضهرو شعا لاصفا هدنرادص

 یریدم قاروا یلاع بای هدنرخ الا یذاج ۲۷۰ بوتلوا لص هدناضهر

 قتواعهیطبضهدنرخ الاعیر ۲۷۳ ینوانواعمیداعو «دنلاوش ۲۷۲ بولوا

 لاصفنا ۲۸۷ بولوا یراشنسمهیطبض هلیتسایر رقم ساحی هدنابعش ۲۷ هو
 ۱۲۸4 بول وا یسادقکوف هتک هدنسیتلا كن رخ الا عیر ۱۲۸۲ یدلیآ

 مز مدن ناد ناق هتاتک ر وماردشطاتاقوهد ۱۳۵ بودا لاصفنا

 ییجوتکمهیطبض بوشیتب ندلق ید( كبنایلس رهظم ) یعودخمیدناناکرا
 ردشش وا نفد هنهاک رد یدنفایحم هلن وف هدنسکباکكناضهر هد۱۲۹۲ قرهوا

 شب قرف بولوا تداوت هام ردیلایماما (  یدفا دحم فوت )
 یرکحا یدلیا تافو هدنس هدعقلایذ هد ۱۲۸۵ ردشمزک ةلتات هنس

 ردنوفدم هدوبق

 یداماد كندنفا صلاخهداز یعشح ردیل هزر ( یدنفا دمع قفوت )

 توف هدنشب نوا كنمرحم هد ۱۳۲۹۳ یدلوا یمالنم هدودو سردم بول وا

 ردنویدم هدنسوف هنردا یدلوا

 ییحوتکم هروسبوشیت ندنرادص ییوتکم ( كب مهارباقیفوت )
 تاارجا سلح هد ۳۹۲ و یسیحموتکم هعفا هدنس هجا یذ هد ۸٩ و

 ۲ یدلوا یمیح وتکم هعفا رارکت هدنبجر هد ۱۲۹۳ بولوا یتا شاب

 نبق هدوا یدلوا توف یئوک یجنزوقط یمرکی كئوالا یناجم ۰
 هرعش ) كس نیما ( ندهشک یمودح یدلدا نفد هاب اشاب فسوب لاجیردب

 ۰ یدلوا توف ءرکص هنس یکیا رب ندنردنکیا جینکرب راکموه

 ( كيد يفوت )
 یکلیح هرک ذی هعلخ لوب هد ۸ بولوا ندنسافلخ ترادص "ییوتکم



 تام

 ( كبدحم قیفوت )
 ردیمودخم كنافا رع یمادضک .ناطاس اععاو یردارب كناخا فسو روهگم
 هدنرو رع هنس چاق رب و همرکم ۀکم 7£ والنمل سەر“ و سردمهدنس هاس یسبع

 ۲۵۷ بولوایمیضاق لوتناتساهدنسهرغ یجر ۲۵۵ و شا وایمه لوپناتسا
 ۱ ی وانا هدن تەخ یرخالاعیر ۲۰6 ردشازوب تیانع یمن یلوطانا هدنمرح

 هد ۲۷۰, توا وا یسهاپ یلیا مور هدنلوالا یذاج ۲۹۰ و یرکسعیضاق

 یدلباتاذ و هدنشب كل والا یذاج ۱۲۷ ردشلوا یا مور ردص «دناضعر

 ردشادا نفد هدنناب یدنفا نیما هدازش واجندلاح ری رد ناق هدنس هلکسا ناتسب

 (مناح هشئام ) یسهعرک, ندندالوا یدا تادرب ك زا و بیدا ندهیسهر یالع

 .رداشاپ تحجب یمودحم كنآ هکردنایحر نالا

 هد ۱۳۲۰ ردیدیفج كناشاب رک یهروم ) كب دجا قیفو 0

 یدلوا رومأم هساویسو هناهذمک ضباب هدبااباپ یدلیا دلوت هدنداعسرد
 هد ۱۲۵۰ یدلوا یسیحوتکم هیلام ایقاعتم بولوا یسافلخ یدمآ ۳
 شلحهدنسهرخ الا یذاج ۲۰۷ و یلوا نواعم یوامد هدنزکس كنس ها یذ

 هد 04 بولاوایلوابتاک الاوشلح هدنس هدعقلایذ ۲ ۰۸ و یساتبتاکال و

 هدنبحر هد ۲۹۶ ینواعم تراح هدنم رج هد ۲۷۹ یدلیا لاصفنا هدنلاوش

 هد ۲۹۵ و للام ردص ییوتکم هدنبجر هد ۲۰۵ و یءاضءا یروش راد

 انشآ هتاتنک نفیدایاتاف و هدنمرحهد ۱۲۷۷ یدلوا یتیما تفدهدنرخ الامر
 ۱ ۰ یدیشا وا یرظننسح رهظم كناشاپدیش ر هلغا وا دعتسم

 یدششندهناج هسدنه هرکص و نوامه نوردنا ( ماسر اشاپ قیفوت )

 ناکرا هلقل اول هدنا والا غیر هد ۵۶ یدل وا یالاربم هد ۲۰2 ضیفتلاب

 یساضعا یرکسءیروشرادتیاهن و قیرف هصاخ هدعب یدلوا یسر هبیرح

 هد رادکسا یدا هجولا و دنمربه . . یدلیا تاقو هد ۷۲ یبلوا

 ردظوحم یماوا یرد هلغلوا نوفدم هدنناب یدنفا .رک اش دم یثا نذوم
 لام هدنلاح لئاوا هلفلوا ندناتک ,هیلام . ( ناعثیش اشا ىلع قفوت )

 هیطیض هدّلاوش هد ۶ ردشقک هب هرنذط هما رادزتفد هرکص و یک لر دم

 تادرا ول وطاا هدول و یسیج پا تافراص» هد ۵ و یشح هبساحخ

 هر حط هل ةاناربم ريم ه دع) و ینواعم طض ۰ هر هد و یسیج هبساع
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 ۱ + ردشلوا توف هدعبار ناخ دارم ناطلس مصع ردشلآ هلق

 ندالضف اا ردہہودع .هلدحخ یتالک ندن سٍلاهاناربا(یدنناقیقوت (

 توف هد ۱۰۱۰ .یدلوا سردم هلا ترجاهم هارو ندناربا هدلاح یعیدل وا

 یرکید رد (یدنفا دجخنمما ) یلعوا ردتاک و رعاش.* یسراق« کر یدلوا

 یدلواتوف هد جر ۱۰۵۰ تولوا یس ال:«هنرداوسردم جد ( یدنفا دجا )

 . بول واسردمیجد (یدنفادج ان یطصم)یدیفح رد شم زاب هیشاح رب 4 هره "هروص
 ۱ .ندرودص یدرفحرکید ردنوفدم هد راح ریهایدل وا توف هدنل والاعب ۱-۷۹

 ٍ ۰ ردیدننا ( دمع )

 ۱ ناخ e لئاوابول وا تاذرب یوبقیزکا (,یدنفادمعقیفوت )
 ۱ ۰ ردندارمش ردعلنا لارا هدنلات

 نوردنا ردردارب كينافا دم قیرقچ هدنناوخ ( یدنفایطصمیرفوت )

 یدنبشقنیدل واتوفهد ۱۱۷ یدیشلدعارچ قرهلوامعز قرهنل وبهدن واھ
 ۱ ۰ ردناذرب ندارعش بوسنم هن رط

 .. رادهسیک هبیشابشواچ بوشبت ندنمالقا یی باب ( یدنفا دجحا قیفوت )
 ۱ رایج هبج هد ۳ هرکص بولوا یمیج هعطاقم هنولوا ۱۱۹۹ یدلوا

 ۰ ردشلواتوف هدتحرات ۱۳۰ بولوا یتاک ادخنک «دناضهرهن-واو یتاک

 : یدلوا ٠۲۴١ e تولوا ندالع تاق ( یدنفا دمع قیفوت )

 1 ۰ ردشلدا نفد هدنید راوبد

 1  یمالتن سدق هد ۱۲۰۱۲ قرملوا سردم ردیلنومطسف ( یدنفا قیقوت )
 1 ۰ ردشلوا توف هرکصهنسجاقرب یدلوا

  سردم تولوا یدیفخ ( هداز یاوطخ ) ( یدنفا يع قیفوت)

 کم هدنمرخ ۹ تولوا ی ہالنم سدق هدنس هدعقلا ید ۹ و شلوا

 1 الی قره وا ىس هاب لوماتدا هل هجحایذ ۲۰۶ و شلوا ییضاق

 | .یجودنحم ردنوفدم هدنسوف هنردا یدلوا توف هدنچوا نوا كن رخالا عیر

 ۴ . تعفرو ضیف باستک | هددیلع تشرط بولوا سردم ( یدنفا ندلا قت )

 ۳ ۰ ردشلوا توف نکیا هزوا

 | ەد همماع ةناخم وط بولوا ندنرلصح هرمام هن ةناشهدنهم ) اشا قیفوت (

 | مرک خو ىالارءهد ۲۳ و قو ندنناطباض الا ماكس ا ۽ ۱

 ۰ ردشلیا لاحرا هد ۲۲۷۲ و شاوا یماول



 یلا ودادفب هل راز وینوک ین وا كنسهدهقلایذ ۱۲۸ بول وا یفرصتمروز رهش
 یرظاننوبامش یودراته و یسیلا و دادغب هدنهرح ۱۲۸۵ وشلوا ییاقمناق

 هدنشبنوآكنمرحم ۱۲۸ وشع !لاصفناهدنشب كنس ها یذ كن هنس وا تولوا

 دینوف هدنسهححا یذ ۸٩ و شادا لزع هدنبجر ۲۸۸ بولوا یمیلاو هتطا
 ٩۱ ویسلاو ساویس هدنمهتفه ویمیلا وهتردآ هدنرفص ۲۹۰ تولوایمیلاو

 دادغب ابا هد ۱۲۹۵ وشلیا لاصفنا هد ٩۲ بولوا یسلاو زا هدناضهر

 تولوا یسللاو زا ابات هد ۱۲۹۹ وشلیالاصفناهد ۱۲۹۷ بولوا یتسلاو

 رومآم هزاج هدنلاس ۱۳۱۰ ردشلوا دعاقتم هللا لاصفنا هدنش را ۲

 كناضهركنسهنس ۱۳۱۰ هدنرورم هام یکیارب ندنکیدنا تدوع بولیردنوک

 قحنابولوابتاکورعاشو لضافولام ردشلیاتاف و هدیوبا ردشلیا لاحراهدنن وا

 هدیلح ( اشابنیسح ) یردار یداتالایخد ههرفا و تورت بول وا یئدش و شطب
 توف هداروا هدنحرا ۱۳۰6 یدیشلآیسها یکی رلکب هللا ضیفت بسک

 هدنحرات ۱۳۰۹ ځد ( یدنفالااطع ) ولها هکم یردار رکید یدیشلوا

 ۰ ردنایحر ( یدنفانما ) ندنرردارب ردملیا تاقو

 هدخاوا یدلوا لفتم هلو یب هناا هدنشا نا هخالم ( 0 )
 هن را ۳۸۰ قرهلواءاول ربما هداروا یدافحاو دالوا هدنتافو هلفلوا لحرب
 ۰ یدلواروهشمهد ) لیاهکت ) هاول وا هیلعءان رایدل وب ا رد

 راهتشا بسک هلغلوا ندنسا رعشیرمصع یناث دزاب ناطلس ( ك اتمت )

 ۱ ۰ ردشلوا توف الوتقم هلفل وا قفانمو دعم هدهسبا شا

 یدیشلیاراهتشابسکلرهاک هتاعسرد بولوا سردمو ثدحم ) ج ےک ۱

 ۰ ردنوفدم هدوا یدلواتوفهد ۷

 یاغلاف و ندلاروهدننامزیرد ردیم ودكنارک یزاغ ( یارک شقخوت )

 بناح ییلناخ ید وا یناخ عرف هلاک ولاب هداف ویردب هدنلاوش ۱۰۱ یدل وا

 یارک دمع ییافلاق كنا ردشاروب ناسحا هبا رکتمالس بویغل وا قیدصت ندتلود

 ۰ یدشا تافو هدنتلصاوم هام هجناب هدنلئاوا ۷

 هدشوالا عبر ۱۱۰4 ردبمودخحم كلارک ملسیااح ( یارک شقخوت )

 . یدلوا توف هدندیچک لیعاعما هدلوب
 شارب راد ههبناقتع عفو قرلوا ندناتک نوبامه ناود ( یلچیغوت )



 لوا یعودخم كفورعم نب دم جش ( یمن یدنفا نیدلا قت )
 هدنرفص ٩۷۹ و هقرمش بواوا سردم هدرصم یدلیا دلو هد ۷

 . هیضایر مولع ردشلبا قاصلاهنرایضاق رصم هرکص بولوا یشاپ_مم
 ' رادیاپ هدماقموا نیغلوا رداق ه هسع لبعافا هدهسدنه موحم و تایکلفو

 مات دصر ما بواب هناخدصر هدنس هلق هطلف هد ۹۸۷ یدلوا

 ضم یقتجهنلوا مودم لدصر وب هدناریا مصع مالسالا جش نکیشلوا
 . یراثوا سش لظ بودیک نواه طخاب اشاپ نادوپق هده ایذ بودا
 لضف هعوحم و هد ۹٩۳ یدردلوط هلا راخو نسخ یه هاح بوسک

 1 یدلیا تاف و

 . یراد مه ترضح نداعا ) هداز یی ( ) یدنفا نیدلا يت (

 _ هد ۹۸۲ بولوا یسردم هبن وحش یدلبا دلوت هد هز 4۶۰ ردندندال وا

 ۱ قلیضا هدرمص+ بونکب یدنفا نیدلادعم هجاوخ نراآو یدلک هلوبناتسا
 1 همر هدنچجر ٩۹٩۷ یدلوا ندیلاوم هلا هجا یللا زوو یدرو

E E هلتمقیچ نایرع بوتاب یسیک نکرولک هلوتاتسا هدکپ  

 | (یدفانسح) یمودحم یدلبا لاحرا هد ۵ شه زن نان ری

 3 هنسهیفلا فنصم ناو تاقبط راد هب هیفنخ یالع یدلوا توف هد ۰

 .  ردشلبا راصتخا بلاها هو شمزاب هعومترب هد لاثماو هیشاح
 ۰ ۰۵۰ یدلوا یسالنم سدق » سردمردبلرصم ( یدنفا ندلا قت )

 1 ردنداحنص یدلوا توف ه«داروا
 ۲ ردینودنع كندنفانسح ( هدازیناوطح ) ( یدنفاهلادبع ندلاقت )

 # عير ۲۲۹ بواوا یمالنم هنردا هدنبجر ۲۲۸ و النمو سردم

 اید توف هدننحر ۱! ۳۰ وا 2 دن دم

 ِ ردشلواتوفود ۱۳۷

 3 ( هدازسردم ) ( اشا دمحم ندلا قت )

 . تكندنفانج رادبع نالوا ریقف هدبلح توا یوذع كناذرب ندنسالع سیلک

 ۶ کاش ەد ۱۲۹۷ ردشا واییف» ربحهااب هدبلح هللع لیصحتهداروا ردس و دخ

 هلیس هاب یک رلکب هدنرورملاسجاق رب وصراق هلا یفلناریمریم هرکصءهام یکیاربو
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 ۳ و

 یهاشداپترم حج برج ر واب تاش ندهب رح بشم ) هاب نان (

 كن رفص ۱۳۰۰ یقرهلوا اولاریم هدعب ردش)وا داماد هناشاب روابو یالاریمو

 ردنوفدم هد رادکسا یدلوا توف نکیا مخک هدنزوقط نوا
 ردشاوا ماما هتنرافس سرا هللع لیصح رددووانرا ( یدنفا نیسحم)

 تایضایر و تایم>هدان ور وا و شاک هتداعس رد هل عنه دکد ایا تاق و هد ہونا شاد أوف
 هد ۱۲۸۷ ردشلدنا نیعت هنکلر دم د دج نونفلا راد یشان ندسلوغشم هلا

 هد وک نرایدلیا تافومد ۱۳۰۹ ردشلیا لاصفنا هدو و شفا وااغلا نونفلاراد

 شالقلوغشم ولغ وتم هللا یکللعم هیضایر موله: زواک ندهنسیمرکی ردنوفدم

 ۰ ردشلبا فبل ات راثا ضعبو شعاب هرکو

 یحرب هصاخ تولوا ندنسامدق PR بای ) ىذنفا ناسا ( ۱

 یدلوا توف دنس كن رخ الا یذاج ۰ نکیآ یر ده یسهبعش

 یس اغا هداعسلا راد هد د زاب ناطانس رضع ( یدنفا تیعش یارت) سپ

 یدردوفواربسشبول وا و ول یلضع ویدابا تعارف هرکص بول وا یس هجا وخ

 هدلاح یغیدراوهشبنادقط ییسیدنا ردنا لمح هغلح «دلاح یفدل والوک |

 ردیعاش :یدلوا توف هد ٩۲۷ ید ردافوا اهن ت هللا بول وا هدن ربقنوق

 بولوا ندناتک نیمزح نتمرح ۰ رذیلیکرا " ( یلج نطصە یار ) بس

 ردصاش یداوا توف هدا ناخ دارم ناظاس رخاوا

 دچا ناطاس رود نیا نیش هرج هدنس هب واز لالب دیس ) یار (

 ردم اش یدلوا توف هدللا ناخ

 توثهد ۸۳۲ بول وا ند ص یاب 7 یماف لء ند ندلا قت

 ردعلیا فیلأت یما زعلا ءافش یدلوا

 تافو هد ۸۲۳ ردد ص یاد (  یزیرقم ىلع نب دجا ندلا قت )

 ردراو یتافلوم یدلیا
 (نسح نب دم ندلا لاک ن یگ یابعلاوا دجا ندلا قت )

 هدعقاایذ هد ۸۷۲ یدا تاذر بهذلاقنح بولوا ندنظاما صم یاهقف

 رای دانا فلات ینافش ههداحو یمالا ین ١< یدلبا تافو هدننستلا نوا كنس

 هلکعا در هد هسیدایا فیلکت تالیضاق او ط سکر چ یثاق

 یدلیا هوب یتیم و تعاما كنس هر ادا



 E ی یه نت
 ر

 رد (ب دیس دع) یود رکبد ی 3 دذ نوا كنرخالا

 ۰ ردنوفدم هدیونا هدننان

 بول واند هک ردنم ودحم كياقا لأ سا ی هردآ ) یدنفا نسخ نی )

 3 2 بیچ زب زعلا لع ناطلس لئاوا یدل وا یتاک شا س اع 4ردا ۱۳۹۹

 ۰ رد عاش ردشلا لاحرا

  یربدم ماتالاوما هدنسهحلایذ ۲۷ بوش ند هلام ( یدنفانیصت )
 ۷ ۸ بول وا یسادضک وق ارزو هرکص یدلدنا لع هلتس هن تولوا

 ۰ ردنوفدمهدنهاکردیرغشاکه دونا یدلواتوف هدندرذ یعرکی كنسهسحایذ

 ندهیلام هد ورد ردارب كن دنفایر ون یش یدنفا یش (یدنفانیسحم جاا (

 تاللبصح هدنس هعحایذ ۲۷۵ ویرب دم لانلا تب هذنل والا غتر ۲۹۹ب وشن

 هدناضمز ۲۸۰ بولوا یردم لالاتی رارکت هدنسهنسو شلوا یسیجهساحت

 ته اتلاث هدنطساوا ۸٩ و یتیما نونامه هرصەدعبو یساصعا تابساحم ناود

 یدلوا توف دخلا كوالا یذاج ۱۳۹۳ تواوا یربدم لاا
 ۳ ردن وفدع هددکت روکذم

 سردم هلغلوا ندندافحا كناشام ییطصم یلج ( كم نسح نیس )

 1 .ردشملاوا توقف هدن ران ۱۳۹۹ یدل وا یمهناب هس دالبو * اللم

 هدهیطیض بابا ب ود و هدنس هر اد كناشاب دم هب . ردیلءزرک (اشاب نسحنیسح)

 قرصتم یلغواك هدنرلحرات ۱۲۷۵ یرهلوا نا ریمریم هدعب و شلدا ادا
 ۰ .هانفلفرصت هلو و دنزا هلن هبا یکی رلکیهدمب شا لاصفنا ۲۷۸ بولوا

 1 ۰ رادشل وا توف هد رشط هدنراجګ رات Vo شلدا ید

 قوق ب ول وا یعودخحم كناشاب لع ظفاحقبسا ناد وق( ك نسح نیس )
 ۰ ردن وفدم هد وقل وط یدلناتاف و ۵ 2سر كنابعش ۱۳۹۳ یدشلوا یشاب

 6اه :یدخو ههداهخرد فأ درهم ( اهن تس )
 شل وا فرصتم 4 هر نْط هلقلن | ریمریم هدن رحم رات ۱۳۷۳۹ قره وا یسادحت هلا

 ساند یلحم تعارز هلیتنابر هیطبض ناودد بوزک هدهرشط تدمیلبخربو
 ۱۳۰ یدبا شعا دعای و ا ورا راستحا هدهب و شو ید هدنکلناب

 ۰ یدا تادزبهدامدف روط ردنوفدم هدهناعلص یدایالاحرا هدنرخالایذاج



 شعب یرهلوا ندناکحاوخ بوش ندیلام رد هداز یدنفا نمسح

 هدنرفص هد ۱۲۱۸ یدا وا لوا قش رادزفد هد ۷ هلا طیص بصاتم

 كلوا عير هد ۲۷ یدلوا یتیما زفرط هدنبجر ۱۲۲۱ یدلدا لزع

 هدنسیکیا یعرکی رخ الا عمر یدلوا یسادمک نوبامه باکر هدنزکس نوا
 یدلیا لاصفنا هدندمزآ بولوا لوا قش رادتفد هنن هنسواو یشابشواج

 هد ۲۲۷ هناخ هرخ هد ۲۲+ و یحناشن هد ۲۲۰ لوا هما زور هد ۲

 یدا وا نام هب ه وط قرهلوا یشثفم هبافاح عالف هدن رفص ۲۳۲ یج.هبساحم

 هدنلاوش ۲ و نیمازتفد هد۲۳۹ و یحاشن هد ۲۳۶ و لوا ةبساح هت هدعب

 یسهعشج ردنوفدم هدوا یدلوا توف هدنمدخوا ۱۲۰ یدلوا یجاشن هنب

 یوتکم ( یدنفادجش فطام فب مث ) یمودحید)ل وا فصخم * لدتعم " ردرا و

 توف هدندننوا كنابعش ۱۲۱۲ بولوا ندناکحاوخ بوشتبندیهلام ردص

 رد هدننأاب یردب ی وا

 ( كب نسح نیسح )
  دلوت هدس ربف بولوا ودع كنافا د جالا قبسا یلسصح سیرف

 میش بودا تع هش رش ج هدکلرپ هدفدل وا یییما هرمص یردب ی دلیا

 توا وا یمالنم دادغب هد ۲۵۰ و سردم ۲۶۲ یدلوا ریس ندناح دم

 لوبناسا ابفاسعته یدلوا یسهاپ همرکم ٌهکم یزلابو یسهیاپ جرم هدسمب

 ریدل وا رااح ینیراهاپ یلیا مور هدنلوالا یذاج ۲۰۳ و یللوطاناو

 ساع “والف هدنس هلا ید ۲۰۵ و یدلوا فارشالا بیقن هدنرفص ۶

 هدنمرح ۲۱۹ یدل وایرظان ماتالوما هدنسه ایذ ۲3۷ بولوایساضعا لا و
 انا هدنبحر ۷9 و الوا هدنسهض كنناضمر ۲۷۰ یدلیا لاصفنا ندتراظن

 تباقل هدنسهجحا یذ ۲۷۷ ردشلواهالا سر بولوا یرکسهیضاق یا مور
 یدلیا تافو هدن منوا كنرفص ۱۲۷۸ ردشلیا لاصفنا ندندنسم فاشا

 هنسبلت هسیفن ةسبلا و هکلرکاسیک یدا یضمو تورث یذو بیداو هجلام
 مودمردقنوا ردش) ۲ مان هد( كى نیسحروک )هل وااعایزوک رر دشا روک یلیم
 ندنرلم ود زدکب ا مها ربا ول هاب هم رکم فکم ندرلن و بواوا یسهع رک و

 عید ۱۲۸۹ یدیشلوا داماد هیدنفا زانع ( كینیدلا نيعم دا ) سردم
: ۱ 



 هجا 8 تم

 ۱ یسها هکم ۱۲۵۶ و یمالنم هنردا هدنبجر ۱۲۰۱ بوئوا التم سردم
 یسهباب ا هدنس هدعقلایذ ۱۳۹۳ و یسیضاق هکم لعفلاب هدعب بولوا

 1 . یدلبا لاحمرا هدنلاس ۱۲۱۶ ردشلوا

 ندنرانوبامه سولج و یروماریدم نکیهدازهش ینائدیزیاب ناطلص ( كب یا )
 ردیشنمو ماش ردشلبا تافو هذهیلا راشم طساوا ردشلوا رادرتفد هرکص

 ۰ ردببلچ یلابرصان یدیفح بول وا یلچررفعچ ویدعس یرلموودخم

 ندارعش ردشلوا توف ۱۰45 ردیلوباتما ( ىلج دوم ىلج )
 یدیا

 هاشاب قطصم یلغاط روفکت ردیلنزرب ( یدنفا راقفلاوذ ىلج )
 نکیا یسیج هلباقم هداب قرهلوا ندناکجاوخ هرکصو شلوا یسیدنفا ناوبد

 ردشانا توف هدنس هدعلایذ ۵۹

 . یرچکب هلیسهنر ناکجاوخ بوشتیم ندلق ردیلهروم ( یدنفا ىلج )
 هرم كناثپ قلصم هداز بی یوهروم هدنلاوش ۱۳۰۵ ردشلوا یتاک

 ردشل وایخد نیما هنوبامه رصقلارارب یدلوا لستم ههر ومهلغلوا وز كنس
 ردشا وا توف هدنح رات ۱۲۱٣

 . . نابسل هدنلکشن یلف هجرت بوشتیب هدیلاع بای . ( یدنفا دم ىلج )
 . هد ۱۲۰۱ بولوا لوا جزتمهد ۱۳25 ردشلدبا غارچ هاروآ هلذلوا انشا
 یدلیا لاصفا هد ۱۲۰۳ یدلوا یناجرت نوامه ناود هدنلوالا یذاج

 ۱ ۱ ردشل وا توف هرکص هنس جاقرب

 ( یدنا د نیسح ) 2

 ناف نوتکم ترادص هرکص ردشلوا سردم هلا مع لیصح ردرهش

 هدنجر ۲۲۱ هرکص ندقداوا هفلخرسو شلوا ندناکجاوخ ردا لوخد

 كن رفص ۲۲۳ یدلدآلاصفنا هدنل و الامیر ۲۲۲ ردشل وا لام ردص "یونکع

 كننابمشو یرظان هناخحوراب هدنزوقطنوا كنبجرو یغابشواج هدنزوقط نوا
 هدنرخاوا كناضمر ۱۲۲۳ و شلوا لوا قش رادرتنفد هدنجوا یمرکب

 لا » ردنوفدم هدهلق ید ردشلوا توف الوتقم هلا یکاریکفرط اشاپ رادلع
 یداربدم بتاک» عاش
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 (٠ ىدا نمح نیسحن )
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 ردلیدتفا باهولا دبع و ردنح نددلا وم

 نکعو ماهسرد ر دبآ هب الع ) هذاز یوانم ( ( ۍدنفا ےھا رانیدلا جات ۱

 ماش هد ٩۷۳ یدلوا یسیتفم اسینغم هد ٩۷۰ بواوا سردم هبهدارمو

 هو بولوا ندالع ریه اشم یذلوا توف هذ ۹۷۶ یدلوا یسردم هیايلس
 ۰ ىذا لوقع ش نم تربح یسهظفاح

 هددیلفهد ٩۷۹ تواواسردم ردلاشدنغم مصادف ۰ "یا ندا (

 ۰ یدادوجورب le ° یدل ؤا توف نکبآ یضاق

 ضعف نکیا یساتفم یزاف یدسو سردم ( ندوک ۰ یدافا ندلاجات (

 ۰ یدیامدآخماص < ردشادادیهش ندنفرط ایقشاهدلون هدنلاتناخدا رم ناطلس

 ىف هماش و « سودرو هقک تولوا سردم ( هرف ۰ یدئفا نیدلا جات )

 ۱ ۰ یدلوا توف هدنلوالاعیر ۹۹۰ یدلوا
 دعاقتم هدعت و ییتقم هساما سزدم زدندب اا ( دتا ندلا جات (

 ( یدنفا یع ۱ سردب یمودحم رد طاش یدلوا توقف هدنرفص ۹ یدلوا

 ۰ رد وات وفد ۱/۸

 همصیق هینوق رکبراید هیهانوک سردم ردیلهیالع ( یدنفا نیدلا جات )

 یدلوا توف هد ۱۰۰4 الوزع یدنلون هدنرات ولوم هیوق ماش سلبارط
 RE 2 كسانم یدیاعاص دام ملام ردن وقدم هدنناب یدنفا نانسیشح

 ۰ ردشهزاب راهلاسر شعب راد

 ۰ یدلوا توفهد ۱۰۱۳ بولوا سردم ) یاعع ۰ یدفا ندلاجات (

 یسالنمهلحم هلیفاحا یناقشو سردم ( یسیرآكشا ) ( یدنفاندلاجات )

 ۰ یدبا مداروط بیضو هاج ردذلیا لاحرا ۱۰۹6 یدلوا
 لود بولوا یمالنم امم نکباسردم ردیلنامارق ( یدنفایدلاجات )

 ۰ یدناالتسهسوماقهجرت بولواندنووغل یدلواتوف هدنلاوش ۱۰۱۸ یدعا

 هرقنا هعفد یکیا سردم ردیلهرقنا ( یب هرک دن ) ( یداندلاجاب )

 شل وا یمیج هرک دن هدازناتسب .هدنلئا وا یدل واتوفهد ٩۰۱۸ یدلوا یسدتفم

 ۰ ىدا ف.ةع هيقف

 . یدلوا توفد ۰ تا سردم (یدنفاندلا جات (

 ردندندافحایدنفارشام مالسالا حش ( هدازسب ر ) ( یدنفادمشندلا جات )



SE RBزا و هنر ی  

 لام ینیدلآ هساکد هلوک نیهاش الالرکا « هدو یدلیا ءانفتسا یزاغ ناخروا
 هلا لامو اشاپ نیهاش الال یدد « ردکبلالا تب هسیا هلوک ردلالح 1

 و اشاپ ندلاریخ قبسا ردص یدلیا تافو هدناذو یداب یتاریخ

 ۱ ردداماد

 5أ هدن اصع یلج قطصم هدازهش تولوا ندا صا ( ندلا جات )

 رارف هدنما مث كنهدازهش یدنا لسنق یکب دم یلغوا لاو یدلوا عبات
 ردشلوت یتیسازج ال هد ۵ بوو هدنسم وک قواطو هددسیدنا

 بولوآ یدرکاش نایالنمردیلعوا بیطخرب ( ميهارا نیدلا جات )
 ۰ یدلبا تافو هد ۸٩٤ یدلوا یسردم ق زا

 هفیلخ یرپو فیطالادبع ردلنافونم ( ین مهارا نیدلا جات )
 راز یدعش هک یدلبا اشنا هیکت رک | متسر هجاوخ هد هسورب ردیدیم
 هدٌمأت < شیاشح 9 زا ی ه واز توست هة.طالادیع 2 رود یسهیکت

 یدلیا تافو هدننامز دمع ناطلس عاف ترضحرخاوا تاذوب رد شعاب رب

 هدکرز یدلوا توف هد ۸٩5 بول وا درع ( هفیلخ نايل ) ندنساقلخ

 توف هد ۹0٩ بولوا جم ( هفیلخ نانس ) هم رب ردشعاب درحم رو ناخرب

 نانس ) واهرف هدیرن ندنساةلخ ندلا جا ردجاص ریظع تایذج بول وا

 . ردشلوا عاق هنماقم ( یدنفا ىلع دیس) E TORR (یدنقا

 ندا ,عاربخا یتسید روحال لات ( ,یدنفا مها ربا نیدلا جات (

 ههلادبع هدازهش بویلیا ع لیصح ند اشاپ نانس هحاوخ ردبم ود كناذ

 ڭێاشاپنانس هن هدن س صع ناخ د زاپ ناطاسهدعب یدل وا یضاق هدعب ردشل وا ل

 یدلوا توف هد ٩۰٩ ردشلوا سردم كره رب و هسردم هدن رابدا

 هو ردیمودح .تاذ مان هرجچ ( یدنفا مهارا نیدلا جات (

 هرهاظف راعم یدلبا لا را هد ۷۰ یدل وا سدفم و ثدح و ظعا و هدنهباح

 ردشمزاپ ریسفت رب هدنمان < راونالا عماح »یحاص هتطابو
 نج بولوا سردم لییصحااب (كجوک یدنفا مهارا ندلا جات )

 ,٩۷۳ یدلیا هافم-تسا هرکص هنس یتلا ردشل وا یتفم هب هیساما نکیا یسردم

 نفد هب ی راحت ربماو شلیف یدنفا دوعس)ا وبا ییزام یدایالاحرا مدنل والا عیر

 ۱ 1 یرلم ودح ىدا ندنامز یالضف یدزاب هباح ه هم ر اردص رد-ثلوا

 ا ا ا را
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 تبع 6 میم :

 ۰ یدلیا تافو هدنحا

 زفابس * اسینفم ؛ رکیرادد * سردم * ردیل هسورب ( یلچ دمع یربب )

 ۰ یداروبص بیدا یدلواتوف هد ۹ ۰ ال وزمم دلا یمالنم

 غابد ( یریپ جاطا ) ردیسیناب كندجحم رایجصاقم ( هجاوخ یریپ)
 هدننامز عیار ناخ دارم ناطلس رانو ردشلیا ان ینییدص-م تالبل بولوا

 .٠ ردرلشلبا لاحرا

 « هفیلخیریپ »بوروک تدرتندنوبامش مرح هدنلئاوا ( لد ۰ اشابیریپ )
 هدک دک هبودرا ۱۰:۸ و یدیشاوا یساولریم یرخوا هرکص یدیشل آینمان
 ۰ یدیا شم هناود < ميج نآرف دوحم یدنل وا لتف هک

 یدلوا فرصتم ,هلاحرت هد ۱۰۷۹ بولوا ندارما ( اشا یرب )

 ۰ ردغلبا لاحرا ءدمب

 ۰ ردصاشیدلیا تافو ۰ را ( یلچیکی

 ( هاتلا لصف (

 یدل وا توف هد ٥ تولوا ندنرل-.اک ناود ) یلج لر بان )

 ۰ ردراو یرعشناود یدلیوسم رانقوج
 بودم هرلاشاب ضەإ تولوا ندنرهشالا نیدنآ ) یدنفا ییطصم تاپ (

 ۰ ردماش یدلوا توفهد ۱۱۲۲ بول وایلسم هزر تباهن یدلوا

 هللراجشو بباتک ردیلوبن انسا ( هداز یباج ) ۰ ( یبلچ دم بثا )
 . ردم اش یدلوا توف هد ۱۱۲۰ یداشهن بذ لوغشم

 ناخ میلس ناطلس رخاوا یدیایعبات اشاب ناناح ردیلهردا ( یلچ یبا ) -
 ۰ ردیاش یدلبا لاح را هدل وا

 هلا یدبع حش توا وا راک هتسد ردیلن وزب رط ( یدنفا دم یا )

 رد رهام اش یدلبا تافو هد ٩۰ یدک هج

 یدلوا شیورد هیراخ ریما هرکص بو-وا یضاق ( ىلج یا ) -

 ۰ ردیاش یدلیا تافو هد ۰

 دواد بولوا یدرکاش یومرا ندلا جارس ( یدرکندلا جان )

 ناطلس هدنهف قیزا هدنقحتهنغلاوما یدلوا یسردم قیزا هنرب یرصبق



ê. 

 و f ین

 ؟ندارما هدننامژ یرد هسا ) كب دمع ۍم ودع رکید كناشاپ یر (

 ردشاواتوف هدول تقاتعم ییرد و شالوا یک لیا ۳Y تولوا

 نطوت هددیج هلا تباثا ندراخح ریما ردیلردرکا (هفیلخ یر )

 7 ۰ ید دامو دهاز ردوفدم «داروا یدلوا توف هد ٩٩۵ ردشلیا

 بولوایمهدازهریشمه كيرلا روهشم ( سر نیدلایحیریپ )
 ردشلردنوک هنداعسرد هداننایتیدل وا یتیکب رلکب رازجو ازج اشا ندلاربخ

 خفیندع بول وا ینادوبقرصم یدلوا رادمان هدوب هدنفلنادوبف كهلاراشم

 قجنا بویمهلوب لوبو نامود یا ود ؛ هسیدلبا ع یتکسم ۹۰۹ ردشلیا
 باتک یدلوا لوتقمو بوکنم ندبیسوب ردشلیب هلک هرنصم هلا ةعردق یکیا

 یدیا مدآ دهاحم ردیفلوم كنهبرص

 (اشابیرب )

 هد ٩۵۱ ردشل وا یک راکب هنطا هد ۷ ردىس و دم كن للخهداژ لاصر

 ۸ ماش اا هد ۹۰۷و هئطا زارگت هد ۲ بول وا یمنکم رلکب ماش

 تمه للام « ےرک « لفاع«بیدا « یدلواتوفهد ٩۷۰ یدلوایمیلاو هنطااثلات

 عماح هدهنطا ۰ ىدا ردا مکت یراف <« یدبا طاطخ < عیصش ۽ یدتم «

 ( كیشی ورد ) ییودختهنرب ردشمریداب ناخولیبسو وشراچهرازازب و ترا و
 ۰ یدلوا توف هدهامیلا تولوا یک هنطا

 نسح ردبلغوا دوج یضاف یمیلوتم نیطالس ترا( یدنفا یریب )
 ٩5۱ یدلوا سردملیصحلاب ردشل وا داماداک | هلغلوا یسهداز هریشمش كناح

 ید هلال نع یشان نداوعدرب هد ٩٩۲ بولوا یسالنم بونا هدنسهمعا یذ

 یدلوا یسیضاقهسورهد ٩٩۰ ویمیضاق هطاغهد 49۶ ردشلوآا سوحهدهلف

 ۰ یدابنتحم ندایرد داهن شیوزدومام یدلیاتأفو هدنبحر ۲

 ( اشا یرب )

 یرادرتفد ودرا هرکصو یرادتفدیلوطانا ۱۰۰۲ هلذاوا انشآ ههلام روما

 كن هنسوا یدلوا یظفاسحت هزتسلس هلرسها یمیکب رلکب نامرق ۱۰۰۳ و
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 هم ورم را هدنس هب را هبیس ور هلمواع سرد هداروا بول وا ندنرلن وذام ا

 ۱۲۸۸ یدلوا لوغشم هلبیردن یخد هدارو بولک هت دامسرد هدوب یدیشقت

 هجولانسح » ملام ردنوفدم هدنسوبف هنردا یدلوا توف هدنس ه«ضكناصهر

 0 یدبآ ریپ رب
 یمراود تک وش ا ضیفتلاب هدهناسرت ردیلنوزرط . (اشاپ دم ریپ )

 ییرابا حوا هد عب یدلوا یمیراوس هلالحا هدناضمر ۰۱ بواوا

 نسحو شاوا نواه هنورطب هدعبو نواه هلابر هرکصو یسراوس

 ردشلیا لا را هدنرلحرات ۱۲۸۲ دعاة: هلغل وا

 ودشلوا توف هد.۱۱6* ردنلغاطووفکت . ( یدّفا طصم یو رب )

 رد رهام ماش

 مش هرکصو شا لتصع م ردیا رد رکا ) هف.لخ یربب (

 ناطلس لئاوا ردششل و هدداشرا هلئلدوع هننطو هلا تباثا ندفیطالادیع

 یدبا لماک شرب یدلیا تافو هدا ناخ دمع

 یدلوا یاب باصق هدنصع ناخ دمع ناطاس حاف - ( اغا یرب )

 ردشلبا ان ینیدصس یثاب باصق ها یعماج وق یدالناچ

 نیدلالاج و ندنسهلالسهنع هلا یضر قیدصلارکبوناترضح ردیلهیساما

 یسیضاق هطلغ و یرولسو هبنوصو لیصعلا دعب بولوا ندندافحا یئارسقا
 شاب هدیلو ناخ دیزباب ناطلس رخآوا هرکص ندفدلوا یسیلوتع یتراع جافو
 یدلوا یماقمماق لوماتساو ریزو هدننامز ناخ لس ناطلس یدلوا رادرتفد

 . هباروا ندنبسح یش وا 2 س ودر هد ٩۲٩ یدلوا مظعاردص هد ۳

 هن رزوا ی وا زغ كنغیدلوا شلک هعوقو یدعت هدنناکسا یلاها ندیل وطانا

 لاحرا هد ٩۳4 یدقیج هرهاظ یتئار شیفا یلاوحا ردغللا افعتسا
 عماج هدلوبناتسا یدیا ارقف بح ۰ ملامو ریدمو بیهمو بیدا ردشلیا

 هداروا رد راو یم هاج ځد هدیرولس رذشءاب هناحات و هئاخ تراعو هسردمو

 زده وا نفد



 3۳ مر او

 ۱ ید زدن وف دم هدنس هب زت هدنعماج یکيدلياام وله یتلا هداشاب ےماق ردهدنااس ۰۱

 هدنافوا شک | بولواعروتمو اص رلیدناوا نفد هدنناب یلغوا ترد هلّریف
 ردراو یسهرینک تاریخ یدا ردا ناسحاو ماعناو رابآ تبحاصم هباالع
 كمربدنلفرشو كليا لاصبا ردقهنعماح هلی رجوص ندرح یتسهرد اشابمساق
 لوت كنعناح یدلوا تّوف ندنهلواقفوم هنلمانکل یدر دتارفح نوا
 ( اتا ) یمدظنک روم هدنشارا یدالوا کا تواوا هدنذالوا نالا
 . یدلبا اشنا تنکمر ۀدنناقرک دلی

 )ااا )
 هد ٩٩٩ هلکلیا اغا یټمدخ ترافسو هلغغاو هدنرلهراحب ناربا ردنددارک |

 es ورهشیکسا قلارار و شالوا یسیکب رلکب هفر ةافاکم

 : یدیاعبجش و نباص رتا لازا هدناخدا مناطلسرخاوا قرهلوا

 ضب ردشلوا یمیج.هرک ذب هلام ٩٩۹۲ بوشش ندهیلام ) كهلاب )

 . ردشلیا لاحرا قرهلوا مدنشسه هدنامدخ
 هدد پول وا یسیلاو مصب ضیفتلا ردسک رچ (اشاب هلا )

 ردشلوا Las ۱۰۷ قرهنل و هدنب رح را لاا هدعب و شلاق لوزعم

 (نوزوا) . ( اشاهلا )
 هرفس .هفازا ۸ یدیشاواادضک هاروا E ب وشیتب ند هئاس رت :

 هلقلنا ريم ریم هدنلاوش ۱۰۰۳ یدلیا طبضو بیرخت تیر هقباش قازف هلغلوا
 هد ی قشم رم ۱۰۵6 بوليرو ترازو هد ۱۰۵۰۳ و بول وا ارد نادوف

 ةلیسارتفاو تیا.لدحم هدازراع یغارچودیدل آ ینلام لدم یمیباد سلبارط
 ۰ یدیا رویغ راذک راک ردشلیااتت یتسهقشچ اشابیساق ردشلوا مدعنمو لوزعم

 توف هد ۹۸۸ ردیمودح هدد یناطصم انا شارپ خش ) یلچدم رپ )

 ۱ ۰ ردروهشم طاطخ یدلوآ

 توف هدنلوالاعیر ۱۰۰۵ بولوا سردم ردیهیماما ( یلچ دم ریپ )
 ۱ ۰ یدبا دقنعمو ملام ردنوفدم هدقی زا یدلوا

 سردم ن كس دنفا مها ربا یلوساتسا ( يدنفا دم رب (

 یدلوا توف هد ٣١٤٤١ یدلوا یسالنم ماش سایارطو

 كندنفانایلس ,یبیتفم كناروا ردیلنوزبرط (  یدنفا دم رپ جالا )



 ا

 ۱ ۰ ردشلوا توف ابوکنم « یدلوا ماند

 ردروهشم اش یدلوا توف هد ۸۳۹ ردیلنارا ( یناک ناولهب )

 ( اشابنیسحنا ولهپ )
 هدنلاج لئاوایدلیا دلوت ندنبلص یدنفا دجا هدیوکر عبات هنلووص هددارغلب

 یرچلیهد ۲۲۱ بولوایسادضتک لوق ضیفتلاب یدلوالخادهنغاح وا یریکی
 ینافو هدناوالا یذاج ۱۲۲۲ یدلروب ناسحا ترازو ابقاعتم بول وایماغا

 ۰ یدلدنانفد هلیعوف و

 ( الباب ) ( اشابمهاربا ناولهپ )
 یمابجوبف هلکلروک یسدزکرب تامدخ هدنابراحم قرهلوا نذنامز نامعم

 یسلاو هقر هلترازو هدند رد یعرکی كنلاوش ۱۲۲۶ و شلوا نا ریم رم و
 ریسا 4 هسورهدنسهب راح یلغوا یاح هدنشبنوا كنلوالا یداج ۲۳۵ یدلوا

 یمیلاو مورضرا ابقاعتمو ساوبس هلدوع ندنراسا هدنمرحم ۲۲۸ یدلوا

 اشابیلع یلتلدهت بولوا یسیلاویتحم هشاهد ۳۲ و رکبرابد هدعبهقر ۲۳۱ و
 « قداص عیصث . ردم ۰ ردشلیا تافو هد ۱۲۳۰ یدلوا رومآم هنرزوا

 هرنوبولوا ( افارکبونا ) یرداریو كب ( یلعدمحت ) یودخحم یدبا دنمنیج
 ۱ ۰ ردشلروبناسحا قلا یوبف هانا د ندنررادکما و

 اا تولوا ند ەل یمزالف ( هداژ یا ا ) ۱
 ۰ ردماش یدلبا تافو هدیناخ دب یاب

 (اشلبدک هلایب)
 یسادنها بولوادیقمود « نجرادبع » یعا یرد ۰ ردلصالا یداورخ
 هد ٩۱۱ ردقمج هللاقلیشا یوق بولو ترت هدنوامش نوردنا ردیمّوم

 هدایرد هلفلوا قیجا یضواو شارو یسهاب یکی راکب قرهلوا ایرذ نادوبت

 بودا حف یزئاسو هبرج ردشمالوا مزبنم الصابونلوب هدرلاغ لوبقوچ
  شعا مدت هاشاب دجا بولوا ثلا رز هد ٩۷ یدزو یتساع ود ند

 رادرس هلوامه یا ود هعفدیکیا قلاراو ردشفلوا می وزت ناطاسناخ ره وکو

 قفوءدنا ورر یدل واتوفهدنسهدفقلایذ ۹۸۵ ئدل و اینا زب زو هد ۷۹٩یدلوا



 — و و تس

 ها درفت هد ۲ هدنع بولوا یولع كکب ناسخدرک ( یاسر )

 هدارواكنسا ما رهاط وب و ردشغا طیضیزءهت هد ٩۲۳ ردشلبا لالقتسا بسک
 زلبرع هدنجما هنسوا هلغل و| ,ملاظ هدهسیدربک هلا یناعنص بول واثعاب هنضا رعنا

 ۱ ۱ ابدلیا لت
 ناطلس رود بولوا ندهقرفتمو ند هرکسع یارما ( هددهناور)

 دتاعص یدلوا توف ًاخودع زدشلبا مادعاو لق یردنلق قش هدنناخ دجا

 «هدد هناورب » نالیدآ ریمعن یسهبرت هدنح رات ۱۳۳ و نالوا نوفدم هدنفرط

 ردللوا تاذو

 نارتدلچ ہلا لوا لس ناطلس بولوا ندارم ( ك زور )
 + یدلوا دیهشهد ٩۲۰ و یدنلو هدنس هب راح

 ((یدنفا زیورپ )
 نا یدلوا هلوک هناشاپ مهاربا كنرف هرکصو هکب یدبغ یجناشن ادنا

 ماشو بلح هعفد یکياو دادغب هرکصو یدلوا سردم بووقوا ندلاڳ
 ٩۷۱ و یسیضاق لوتاتسا هدننابعش ۹۰۸ ردشلوا یمیضاق هئرداو رصمو

 یدل وآلصفام هدنرح الاعیر ٩۷ ید وا یرکسعضاق ی وطانا هدنل والا عر

A4یدلوا لصفنم هدنمرح ٩۸۷ بولوا یسضاق هکم هدنرخ الا عیر  

 ردششوا نفد هدف هشدخ ترضح هدهدرکم هکم یدلیا تافو اقاعتمو

 شزاب تاقیلعت ههادهو شعا حرشو صبح یاستفم بولوا ندالضف
 شتا فیلأت یسهلاسر تیالو ندنفیدلوا [ندنرادب م ییلکسا دم شو
 اشنا هسردمر هدلوناتسا هللا ففو یسهیظعو یمرح هددسور و ¡

 ردشمربدتا

 شوا یتا: یر چکی ضیفثاب FP ( ىلج نام یدن )
 ردضاش ردهلنا لاحرا هد ۰۷۰ و

 ندهنظمشلوا نکاس هد هضورب و شاک ندناربا ( نیشوپ تسوب )

 ردشفلوا اشنا هنکترب هنسودنک هدهسورب رشیک ۷۰۰ بولوا بوذحرب

 یدلیا لاحرا هداروا هدنمصع لوا دارم ناطلس

 ردنشلوا یمادنشک هلاضرت ضیفتلاب نده رحم " ( نلغوا یهلصو )
 ردا شار ینلاقص كنو اشاپ نادوف هلغلوا مزهنم هدنرح ال هد ۱



 9 اش یوا روا توا قان ااا ياو نوف ا فاو اا اا

 باسنک | هلل لیصح بولوا ندنسهتک هناخرفد (یدنفا وتر )

 هحا وج هنباتک لام تاپ هد: رات ۱۲۶۷ هلکلس ردم ندیبس و و شعا ترهش

 شادیا فیطلت با شل دف وق ماظع یارزو هلبسهبر هلف هدعبو شلوا
 ىدا لاح را وش رفص ۱۲۵۹ و

 هرشط. بولوا یردار .كناشاپ تع یهمام . .( كد وترپ)

 ردشلدبا نفد هن وکی ضاق یدلیا تافو هد ۱۳۹۹ یدنلو هدنرات رومآم

 ندناضف ردیمودنم كشدنفا هّلادعم ماش  (یدنفا طصم وتر )
 هناخدسحا دبع ناطلس رخاوا ردشلوا یدبقم سوفن هرشا ۱۲۵۰ قرهلوا

 رد رهام عاش ردشلیا لاحرا هدراهنسوا بوش

 دلوتهد ۱۲۹۱ ردیمودحم كندنفاروع یمورضرا ( اشاپ مهداوترب )

 لیصحت نهجزسنارف بوريك هنسرحم وتکم ترادص بولک هتداعسرد یدلیا

 اضعا هناساح ناوید هدنسهدمقلایذ ۲۸۱ بول و هدن را رومأم هرمشط یدلیا

 هدنبجر ۲۸۵ یدلردنوک هن رلقلفصتم هبدنفبلح هلقلناریمریم هرکص یدلوا
 هللوا فض لوا هدنرخ الا یذاج ۸٩ یدلوا یشر یل تأموسر

 ی راشتسم رکبیسع رسالا هبراب هد رخ الا عید ۸۸ و یی وتکم هبحراج

 یسیلا وینومطسف هلی هاب یکیراکب یلبامور هدنرخآوا یرخ الایذاجهنسواو
 : مع : صاش» یدلواتوف هداروا هدنسد كنس هدعقلایذ ۱۲۸۹ یدل وا

 سیلس.یباتک . لئام هافصو قوذ ؛ ريدم ۰ ردتقم وک هفیطا ۰ قوطن
 ۱ « یدبا ابق یناسل

 یابی توش هدهناهاش رکاب ؛ ردیلهزف هرق )ك دیګ ون (

 ردنوفدمهدوبف یرک | یدلوا توف دنا كاج ر ۱۲۹۹ یدلوا ماقماقو

 دم, ردشلیا الما ليمان هلا تعاضشراهظا*مدنرلهنراحمب لولب و اراچاز

 هدد تدم وهدن ر لش ر وما رشط هار لئا وارد ہل هرمشط ( یدنفاوترب )

 3 یدند « اشایوترپ » هلغلوا ناریمممو یدنلو هدراقلفصتم و ماقما

 یدلوا یمهاب یکی رلکب لیا خورو اضما هنابساع۔ناوبد قلارازب هلل وا نسم

 هدعقلا یذ ۱۳۰ ۶ یدلوایس رنو, دم وق نر وم ام باخت الا هت راب هد 6

 یدبا ریا م سم "هدافا ملطصم تیاغ هل غلوا ندع دالوا یدلیا تافو هدنس

 « یدبا ملام « قوطت



 و تب

 یر ابقاعتمو یشاب وب هدنچورخ بولوا یسهدرک تیبرت نوبامهمرح
 ینا ریزو هد ٩۷۲ بولوا كااثریزو هد ٩۱۸ یدلواریزو هد ٩٩۲ ردشاوا
 بونلو هلا اشا ىلع هداز نذؤم قرهلوا رادرس هنو امه یاعودو یدل وا

 هداز اشا نسح E یتسفنیدل وا یر ندرلنل وا ثعاب دنع وة و ما زهنا هع*>

 یدلوا توف هد ٩۹۸۲ .یدل وا بوکنمو لو زعم هدهد دارا صالح كند ومع

 تفرعمو نه ردرلش وآ نفد هدنناب یسهلاع ردشلدبا نفد هدشس هبرت هدیونا
 ۰ یدا لک د یعداكنح هدهسنایحاص

 زده اش شاب راض زهد ةر یارضآ ( كب له وترب)
 نواه نا ودد"یدمآ رکص و یلامردص "ین وتکم رذ,لتداعس رد(یدنفادح و ر)

 یدیاناودبحاص رهام ماش ردشلیالاح راهدنح رات ۱۲۲۲ ردشل واندنسافلخ

 ۹ جدر (

 انس رازدعوداروا ردب وسنه هلام رب لصالایراتات شع ا ناک اهدهګ راد

 ۱۳:۰ ردشادباغارج هنلثنوبانناوبد * ءدمآ هرکص هب یلاعردص "یوتکمبولک

 . ,ردشلوا باتکلا سیر هدننابعش ۱۳۶۲ بولوا ناود « ےکلکب مدنمرحم
  E٤ردشلنا تدوع بودیک هرصم هلش زوم ًامقلارارب ردشلب| لاصفنا ۱۳۲۶

 و شلروب ناسحا ی ریشه دن ر هل والیوحم هننراظن هکلم كنسبلام ۲۵۲

 4 هنردا ولنعهدن رنواكنهرخ الایذاج هنسوا ردشلوااشاب هلنرازو هر هدنلناوا

 ا صاش « ام ردشلیا تافو هداروا هدنرورم نوک شبنوا نوا یدلردنوک

  .مواص دیشر یدا یعاس هکعردشنب مدآ یضع مرکم لئام هبهبفوص قرط
 | باهش یزلمودخم اردیلابقا ون ضیف بس كمدآ قوچ رب رناس هلرااشاب بیک
 . کی فاصوو یسع رک زدشلبا تافوهد ۱۳۰ ۸ ك لاج ) هک ردراکبلاجو

 ۱ یمهلیلح و شعب تاف و هدنرخالا یذاج ۱۳۱۰ هسیا ) ماخ هنیما ( یسهلیلح

 فک ام قتباقر نک دن رات هلبااشان فک, ام ردشلیا تاقوابقاعتم یتسهع رک هسیاماح

 یا یک ۰ ردا نیبعن یسهرصباكناماب

 : EES eا <

uIP 1ےک ا رس  

1 

 ناب



 کفن ۳۷ تحن

 هلرساشا ۱۰2۹ بول وایمادشک كناشان نط صم رادحلس ( اغاماریبجاخا )

 ۰ ردشلوا قوتمو توکنم
 ردرعاشیدل وات وفهد ۰ یداندناضف ردیلبلحت ( یدنفا یدیعمارب )

 ردیسهداز هربشمش كندنفا قطصم بقلمندرودص ( یدنفایدبعمارب )

 هدنرخالا عید ۱۱۲۲ یرهلوا ̀ یسالنم هوقو هرصیق سرد
 ۰ ردشلوا توف

 رهش یدلوا ینا روخآربم ۱۱۱۰ بولوا یثاب یوبق ( ہرق انا مارب)

 ۱۱۱۶ هلباربض سح اشا هلکلر دن وک ًارومأمهنساحمكناشاب نیسح یسیلاور وز

 یدبیشلوا زادلام هصلیخ هدلوبو ردشچاق هناربا یسودنک هللا لق ينوب هد
 ۱۱۷۰ ویفرصتمهنولد ۱۱۵۰ بولو اندام رددووانرا ( اشا ماریب )

 یدلواتوف هدم ردشلوا یظفاحم نورلفو یرخوآ ۱۱۸2 و را و
 ۰ یدنا ندامدق

 هدشلا ناخ دارم ناطلس رخاوا هلغلوا برش زدن( چ یم)

 + :ردیاش.یدلبا لاصرا

 :ابلالصف یهتا

 ( الف باب )
 ینالوا توف هد ۱۰۱۰ لایناذ زر :لمکم ندهنظم ردیلهسورپ ( كیسراب) :

 ۱ ۰ نولو هاکترابژ هددسو رب

 دح رس تولوا یعودحم تکی قصه ردوهشم هند اشا ید (كاشاب ) ۷

 ۰ دل واتوف هداروا یدلبا سبخبوئوط ینوب یلعوا قلیو یدبا ندنرلکب
 هدن رس "روت بولوا ندساما ناخ هزباب ناطلس مردلپ ( قچاشا )

 ۰ یدلوا مدعنم

 1۳۰ زدشاوا یب بوکتا بولوا ندهعدق یامما ( تکی اشا )

 . ردبسهلوک كنوناشاب قض«اندارزو ردشلوا توف هدنراخمرا _
 ١ ) یدلوا یش زدم ن نار ردم ا5 ودا( نکا الو و 2 ناچ ابتا ۰

 ا هدندوع هتهلردا هلکلدبا میس ندسنفرط |صخ هدک داک هلوتاتسا

 یدبا یزاتع كنرصع یا دیزاب ناطلس ردشلبا -

 ٠ ) اشا دمع وترب (



 ات

 هد ز یاب م یداماد ردشل وا E كدامیم ودع ردڈلدانفد هنهاک رد

 ۰ رددنفادعسا

 وخاوا ید فارص ردیرد|ربكمحت *ییاص«ردیلن زک رد ( ىلج یرادب )

 ۰ یداندارعش ردشلدا لارا دانا دا م ناطاس

 یدلوا توف هد ۱۰۳۳ یدا ندنرهش یلهد هددنه ( یولهد لدي (

 ۰ ردندن زا سرف یارعش

 (یومارب حاطا )
 -رمصفدماعهرکصیداوا سردملیصحه:یدلیا دلوتهدن وک ل صف لوق ەر قا
 و رب رب یا رط ی دلی تاک رام ۸۳۳ یدل واند هف وصتم هل تباناندب

 رددشم و

 ان e ردیسیشاب یجب نفخ كن راترضح عاف ( ماریب جالا )

 ۶ رد اقا و
 بولوا یسیتقم اسیتم دعفد یکیاو و سردم ردندنل وطانا ( یدنفا ماربب )

 ە وزن داص نزدشل وا توف هدنلاوش ۲۳

 ( مارب )
 ۱۰۲٩ بولوا ندارما هلکمرتسوک قارارب هداغو برح هداروا رددووانرا
 ۱۰۳ ولو هدرلاروا هدعب و شاد الزغ هنسوآ ردشل وا یسنکی راک نسو .

 ۰ ردشلبا لاحترا ۱۰۳٩ بولوا یسیلاو هنسو اینا

 (ناشاباریب)
 هدعب ردشلوا یراب رهش رادفوچ بوروک تبیرت هدنویامش مرح ردیلوماتسا
 یغلافا یرهکب هد ۱۰۳۰ یدلوا یراب رهشداماد هلغغ وا کنت ناطلس هدازناح

 یمادنمک لوق هدعب و یشاب یاانروط البرت: هرکصنوک رب هدهسیدنل وا غارچ هلا
 هبقهلناتراز و ۱۰۳۳ بول وا یساغایرچم: اینتهدنسهدعقلایذ ۱۰۳۲ ردشلوا
 هدنس هححا یذ ۱۰۳۷ بول وا لاو صم هدناضمر ۱۰۳۵ یدل وا نیشن

 عید ۱۰4۸ بولوا مظعا ردص ةدنناضر ۱۰67 ردشلوا نیشن هبق لو دم

 هنکتبولبروتک هلوماتسا یشعن هلغل واهدنرفس دادغب ردشلبا لاحت را هدنلوالا

 ۱ یدیا ةتسم و قداص ههاشدا ورویعردم رد دبانفد هدنراوح

 ات

 ات لا ما ات ی



۲  

 OP ETE O اعیاد ید تا ین تیتر سا تا تکیه کی تری سو O ات تی سا ی ین ی با تی کیک مت ات سس تو فا یک ی نیک تن تا خیر و یو تک توت نت ی یر او ۳۹

 حس ۳۵ تست

 ۰ ردندارمش ردشلنا لاحرا هدلوا ناخ نایلس

 قرلوا كەد زباب هل روص قلترو هلغل وا ندننابعا دارک ۱ ) اشا ل ولھب (

 ۰ ردشل وااش رادمزام هدنراخرات ۱۲۵۰ شادالرع ۲۲ ۱ردشل وا ی د ناریمریم

 ( یدنفادجم ج* (

 هلا بصانم رود یدلبا زارحا یناکجاوخ بر بوش ندنمالقا یلام باب
 ف وا یسج هعیابم یمیلا هوط ليسا هبساج شاب هدنسهعحا یذ ۱۳۱

 هدنچ وا یمرکی كننایعش ۱۲۲۲ بود ادب قوقح هلا اشاپ یطصم رادلم و

 لوا قش رادزفد هدنستلا نوا كنل والا عبر ۳ یدل وا جهبساح شاب

 قفوم هرارف هدرادلعدعفو و یدیدج رظان هداهج هدنج وا رکی كنابعشو

 دعنسمو یز یدلدا لتاقرهلو هدندرد یعرکب كل والا عیر ۱۲۲۶ بولوا
 + یدبا نیعم هدیدح ماظذ

 ردرعاشیدلواتوف ۱۰۳۵ بول وایهایسرب ردیلهنردا ( كدجحم یفای )

 یدلیا تافو هدا وا ناخ میلس نابطاسصع ردیلنومطق ( یلچ یاب )

 ۰ ړدرعاش چکر

 توف هرکص ندنلاس ٩٩۰ ردهداژ لاک ج ردیلبل وان ) یلج ینا لس,

 : ردا هاا

 توف هد ۱۰۳۸ بولوا یهاس ردد واتسا ( كب دم یاس )

 ۱ ۰ ردصاش یدلوا

 رک اسع تیادب هرکص بواوا ضیفت هدنوباهه نوردنا ( اشاد جا ناصب )

 اضعا هاروش راد هدعب یدنا قرت ردق هغلاولریم و یداوآ لخاد ه هماظف

 ناتسبص هدعب و یناوا ماکا هلا لقن هر هن ام وط هد اقرا هد ۹ دا وا

 ردلح هل !قانا رم ربم هدن رخ الا مدر ۲۸۵ ردشلوا اضعا هنسلحم یودرا

 ندقدلوا قرمصم یوئرط لزءاادعب و شاوا یسها یکبرلکت هرکصو یماقمناق

 ین رفهد۲۷۸ یدلیا لاصفا ۷۷ تولوا قرص ردآ هدر ۲۷۹ هرکص

 یرغشک هدیونا هلا لارا ۱۲۹۱ یدنا لاصفا ۱۲۸۰ بولوا یفرصتم



 تب ۳۶ تب

 ۱۲2 قرهلوا ندناریم ريمهدعب بولوا یشاب یبوبق هدو ( اشا مارهب )

 . ۰ ردشلوا لوزعم هدعب و بوکنم هلکلنا راشخا یرارفو شل و هدننرح

 دومتیراغ امن بول وا ندنردآ مه داشاپبیجن ( شاداب )
 ریماک و هدک دلک نرادص اشا عدن د ومو شاوآ جد ادنک هکب دجاو اشاب
 ردشلنا لاح را هدنشبنوا كيج ردا ۲۸۹ زدشابا لاصطسا تسهر قلناربع

 ۰ ردکباضرلصفتندنکل زدم یار وا یلاعبابیم و دخت ردن وفد هوا

 (ظفاح < اغامارهب )
 شاوا یرات رهشرادهتزخ هدعب وتحاصم شاب بولواندننا وا نواه یارمس

 ۱۳۰۵ بولوا یسافا هشمشلا ةداعسلا راد هدنافو اغا ندلا رو هد ۲۹۷ و

 «: ندنوفدم هدنشاطناشن . رد دلا لان را هدنطسا وا

 هد ٩۷۰ ردشلوا یاب هطوا صاخ ضیفتلا هدنور دنا ( اغا زورهب )

 یدلون ماتخهد۷٩ ۰ هدو لرمدیا اشنا هع ج و بتکم ودم هد ن وعم یل, | لاحت را

 یعا هدراعشا ندنبسحیمهعیاشترهش ردو*هروصم ینارا ( دازهب )
 ۰ یدلواتوفهد ۹٩4۰ ردٌشلزاب

 ۹۷٦ یداندنمادخ یمه راد كن راترضح یال ناطلس ( اغادازهب (

 ۰ ردشللا لاح را هدعب و شلوا عارج هلع شاب یوی

 لواهبرو را لاتا کلا هدف ترادنط "یونک(تدازهب)

 ردنوفدم هدب وا یدلیا تافو هدنسیتلا یمزکب كناصضمر ۲۱ نکیآ ندنلاحر

 لیصح ردیمودخم كن دنفا نس ادص یهز و ( یدنفا ناضمر شهب )

 زدقاوا ظعاوو بیطخ و ماما هد-یلروج بولوا دم هیدنفا زکر هلل

 د اقع حرشزدراو یرعش ناود ردنوفدم هدهواز هداروآ یّدلبالارا ۷۹

 صعب هب اجو تاقیلعت هینا زاتفحرشو راهبشاح ه یو ردوعسمو هنسیلایخ
 ۰ رد مزا تاک

 هد ۸ ی ردا ( یدنفاندلادعس یطصم یتخهب ۳1

 ۰ ردرعاث یدلوا توف

 یدا ندهنظم«دهس و رهدل وا دز اب ناطاسرمصف ردن دادام ( لولهندیس (

 ۱ ۰ ردشلپاب هرتهن رزوا هدنلاحم را

 . ناطلس رصع طساوا بواوا ندنآرف هظفح رداونناتسا ( یلج لولهب )



— ۳۳ 
 اشایدمحم یلفوص بولوا ندنناشواح نوبامهناود ( شواج مارهب ) ۱

 هدلاح یفیدلوا قفوم هنساشنا دصمر ردشلوا یدیما-شواج هدننرادص

 ا ردشلیا تاف و

 رلکبهفک هد ۱۰۰۱ بولوایکبیلو ردیلغوا كمور (اشاب مارهب) _

 ردشل وا توف هد ۱۰۱۰ بولوایسیکبراکب سرق هد ۱۰۰۰ و یدلوا یسیکب

 ۱۰۰5 یداوا ادهک هناطلس مسوک هدلاو ردیرادکسا . ( اغا مارهب )

 یحاص تعسوو تلود ےظع یدلوا توف هدن زکس نوا كنسهرخ لا یذاج

 یدارظان هناریخو هنن روماکكنسیدتها یدبا

 ةداعتلاراد هدننابعش ۱۰۰۲ بولوا یماضا یارس یکسا . ( اغامارهب )
 ۰ یدلوا توف الوتقم هدنل والایذاج۱ ۰ یدنازق لالقتسا بولوا یسافا

 یدبآ ع رک «دیلسم

 هدعب تولوایک احهداج هد ۱۱2۰ بولوا ندنارفریم - ( اشابمارهب )

 ردشلوا توف

 ( اشابدج مازهب )
 هلتراز و دیر هدملاث ملس ناطلس رودو ناریمرم و یثاب یوبف ردیمدا همشط
 یسیلاو رکبراید هدننابعش ۲۲۳ و شلوا یلاو هنوز رط هرگصو هنابال و ضعب

 رکب راد هدعبو شلدسا لزع هد ۲۲۰ بولوا یسیلاو مورمضرا هد ۲۲۶ و

 نساوسمد ۲۳ رد شلوا ےسلاو هقر هد ۲۳: و لیا مور وتو ۶
 هام جاقو كر هلبردنوک هیدصف رس هد ۲۳۷ و شلوا یسیلاو ندا هرکصو
 باح هد ۲۳۷ و شلوا یسبلاو هقرو شعم قرهنلوا اقا یترازو هرکص

 لق هساوبس هرکص ردشلردنوک هرکب راد رارکت هد ۲۳۸ بولوا یسلآ و

 هد ۱۲:۰ یدلوا یسیلاوبلح قرهنلوااشا یترازو هدنمرح ۲4۵ ردشادا

 یهود عبجشو روبغ ردشانالاحرا یرغوطهنلاس ۱۲:۸ و شلدبا قثولزع

 ردراشللا لاحرا بولوایثابیوبق راکب (دحوناغع) یراردارب و ك.(نسح)
 ۰ یدیشلآ قیلیشاب یمویفیخد ( اغا دمع ) یرادهش زخ

)۳( 



 چ i ۰ ردشلسبا نفد ةداشا

 هد ۱۰۹۰ بول وا یتاک ناویډ ردمال وب اتما ) یدنفا نیسح جک )

 1 ر * ردراو یرعش ناود « یدلوا توق

 قا نهاضتو یدلک هلوتناتما ردیاتنیع ( یدنفا نسح یی )
 ید سیون هءآو هد ۱۱۹٩ یدلوا e هب یدنفا دیعس هداز لیاخ هرو

 ۱ یمفیح را تام واعم ۰ ردغلیا دو یو یدلوا لوزعم هد ۱۱۹۰ قرهلوا

 ۰ ردراو یرعشو

 ِ ( اشاب مارهپ )
 هدعب یدقیج هلا یفلاغا یر: نداروا پودا ضیفت ندنونامه.نوردنا

 ۱ یرلنالغ وا چیا هد ۳۰٩هدنرقس راجمینعی سوررکنا یدل وا یسیکبرلکب یبا مور
 ٠٠ ردراشلوا ثعاب هلنافو "ال وتقنب بودا قاقنا

 ادن هش رب تاکبنایلس یشاوط بولوا ندامآ ( كیمارهب )

 3 2. ۰ ردشلوا توق هدمب ۇ كنم مدنن وفا الوتقع تکی دج هد: ۹2۲ ردغلوا

 1 (اشاب مارهب )
 ۱ هک هلفاوا يهاشداب ترضح رظن رهلظم ةسولاپ هدنوامه نوردنا

 یسیکب رلکب دادغب هد ٩٩۷ ردشلردنوک هرکب راید هلکلیکپ رکبو شال وت رب
 توف هدعب یدلوا یسیکبرلکب یلیا مور هدعب ردشلدبا لزم هدنفوزا بولوا

 ت و

 1 ( یللالح ۰ اشامارهب )
 1 هلبالزع هد ٩۷۰ یدل وا ییکب رلکب رکبرابد هد ۳ بول وا ندا ما ضیفتلاب

 3 یدل وا تاح وف رهظم بولاق هداروا ردق هنلاب ۰ یدل وایبیلا و نع هد ۰

حم راءاما هداروا و شعاب هسردم و عماح هدنع ردشلواتوف هدر هنس وا
 ۶ ۱ یمه ر

 یدبا مدارب لداعردشمر دربا هماتخ

 ۱ ۱ ( ضاص ۰ اشابمارهب )

 ۰ غارچ هدعب ردسشلوا یرتفد مس هداروا هد ٩3٩ بوش هدنوبابه نوردنا

 3 راید هد ۹۸۰ و مورضرا هد ۷۸ و ساویس هد ٩۷۷ یدلوا نداما بول وا

 | هداروا رشلدیآ لاسرا هسیلفن هلا لاصفنا هد ٩۸۷ ردشللوا یسیکب راكب رکب

 E یدلیا لاح را



 بس

 ید كنبحر ۱۲۳۸۰ تواوا یس r ( یدنفا ىلع ثع#)

 اشا وترب بول وا یحاص لاحنسح ردنوفدم هدهږکت هد هيل یدلیا تافو

 ۰ یدا یدقتعم كنیدنفا تلاح هلبا

 ) یدنفا طصم تے: ۱

 كندنفا یهوکش نیما دمخ ندناکجاوخ و یدیفح كندنفا هللا رخ ندرودص

 هابطا سار هدنرفص ۲۱۸ سردم هد ۲۰۹ یدلیا دلوت هد ۱۱۸۸ ردیم و دم

 لص ندنابطرسهدنل والا یذاج ۲۳۲۲ یمالتم رمزا ۱۲۲۱ یدل وا یتاطلس

 هدنل والا عید ۲۳۱ و یمهباب هکم هد۲۲۷ و یسالنم صم ەد یدلدا

 یلوطانا هدنناضمر ۲٣۵ و ابطا رس اناث هدنلاوش ۲۳۲ و یسهاب لوبناتسا

 تولوا یرکسعیضاق یلوطانا هدنسمض یسهدعقنلا یذ ۲۳۹یدلوا یسهاب

 الا هدنلاوش هنتسوا قالطالادعب یدناوا ی هناشک هدن رخالاعب ر ۷

 یذاج ۷٤و الوا ۲۸۰ یسهاب یلیامور هدنسهدعلایذ ۲۳٩ یدلواایطارمم

 هدنسیم رکی كنس هه ایذ ۱۲۹یدل وا یرکسعیضاق لبا مور انا هدنرخالا

 یدالقاع ماکت «صاشیدلدا نفدهنسهکت یوصن هدرادکسا ردشلیا تافو

 ۰ ردراو یسهلاعررپ هدبط

 یتاک راش واچ هلقلناکجاوخ بوش نداق ( هت یدنفا دجاتع# )

 تاقوهدنسد نوا كنم هجعایذ ۱۳۷۳ نر هح را هنس ید دل وا

 ۰ ردنوئدم هددجا هجهرق یدلیا

 یدلیا داو هدکبنالس ندنیلص اشاپ قمان لک (  كن د تع# )

 هدب یدلبا لوخد هنسهط وا هظرصم هد ۶ تور هنس هط وا یحوتکم

 ۰ ردصاش یدلیا لاحرا هدناخدبشادبع ناطلس رخاوا یدل وا اعا هنسلح

 سردمردیمودحم كندنفا یکز دم (  هدازبرع ۰ یدنفا دمحم تحج )

 یهانا وتد ی و هدعن یدل وا یسالنم هناح ادد یدناوالایذاج ۲۷۱

 ۰ردنوفدم هدنکوا یسهسردم اب ناس ۰ یدلیا لاحترا هد ۱۲۷۳ بول وا
 یلیقمو یرادرهم كناشاب دیشر طصم ردسکرج (اشاب تع# )

 یدلوا یفرصتم یسهرق هلبسها یلبا مور هدنرخالاوذاج ۱۳۷۳ بولوا
 ددشدنا عفریمهب ربا لزع هلغل وا فلتیرب ءاضقندنکنفوتهد وا هدنبجر ۹
 ییطصمهجوف بولوا توف هد ۱۳۰۱ یدلاق_توکنم لصفنم هحر هنس



 ۱ اے
 توف هدنلاس ۱۲۲۰۰ ردراشءد ردهیقن مون رب زکْعا لوبق هدزک رهم" نوب
 ٠ رد دنفا بئاص یمودحم ردراو یسهلاسررپ راد ه هسدنه ردشل وا

 ( یدنفا دمع تج# )
 یلعتزع هل اع لیصحت ردیمودخم كوپ كندنفا ییطصم یک مح"ندلاحر
 ۱۱۶۹ یدلوا یمیحوتکم راد رفد هنس جوانوا هدعب یدلوا بتاک هباشات

 دزد ناظم ز ۱۰۳ تولوا لوا قش راد رفد هدنسد كنسهرخ الایذاچ

 تاجر و یتیما هناسرتهدک دلک قالطالابهدنرخالا یذاج ۱۹۳ یدلدا ین و لزع

 کیا بولیدا لزع هدننوا كنهدعقلا یذ یدلوا راد رفد الات هدندرد یمرکی

 . هدنلوالا عبر ۱۹۶: یدلوا قرص هیالع قرهلوا (اشاب تج# ) هلغوط
  هژورسهدنابعش ۱۹6 یدلردنا تاقا هدرمزا ناسحالاب یتلنک هحاوخ

 ازور هدلاوش یدادا یالطاهدنطسا وا كل والایذاج ۱۸۰ یدلواظفاح

 كتاب ۱۱۹۸ینلزا لامان ورایا هدنلاوش ۱۳۷ لزعلادعب بول وا لوا
 | هدندرد نوا كنسهدعقلایذ ۱۱۸ یدلوالوا قشراد رفداثلا ینوک یحدب

 ِ ۱ تد وحطس وتم یل ردن وفدعهدنبتکم اغا لیعاعا هدنشان هدارهش یدل وا توف
ِ 
۱ 
. 

 یروهشم لزغ ربهدنتنضیدلباعض و یی ربنمدج “رب رد بج اصاشنا و رعش و طخ

 1 رفکسم 4! « زی,دکمکچ مغ “لح هن هرګا نیمرا » ردیتسرب هک ردراو

 1 ۱ . « یدل وا زو رسهدی دو

  بولوا ندنسابرقا شی هلماعمو ندنیهردم (یدنفا قطصم تج4)
 . ۰ ودصاش یدلوا توف ردااعوذمهللاادوس ٌةبلقهدنسهدع ایز ۱

 ۰ یدناصاشیدل وا توف هد ۱۱۸۳ بول وا سردم ( یدنفا تح# )

 . ردیمودخم كندنفایطاشت هللادبع دیس ردیللاصوع " (یدنفا ىلع تج )
  هد۱۱۷۱ یدلیا لعلیصحت هدنارع هلفلوا ندنسابرقا یدلارخف یتفم هداروا

 ۴ مادسا هد هيم رش تامدخ یداوا سردمهلتم اشا بغار بولک هلومناما

 | یدلیا تافو هدنسیکیا كنلاوش ۱۱۹۱ یدلوا یشتفم نمرح قره وا

 ماش ( یدنفا دعسا دمع ) یردارب یدا ردتقء هژنو مظن هدهثالث هنسلا

 ۱ "یدلیالاحترا هدبیلس لئاوایدلوا یتاک ناربد هیاشاپ رع هددادغب بولوا
 رودس هدنجارخا بوش ندنواسه نوردنا (  كي دم تج )

 ۳ ۰ ردروهشم هدکناشکناک یدلبا تافو هد ۱۲۲۹ یدشلوا



 س

 هدع رف ه یداوا توفهدنسر ۱ زدشلوایناخ عرفهد ۱۰۶۷ یدل وا نک اس

 رعاش و بتاک ردلاسقرف یرعو قی تردیتموکح یدایا انا ووح یرایروصنم
 هنس ب ول وا( یارک لدام ) یمودح رکید ردنا یارک ملس یاح یم ودحیدآ

 ` ( یارکتمالس )هدیمودحم رب یدیشانا لاصفنا هدننامز یا رک دو شلوا یدلارون

 یزاغ ) یمودخت كوب یدیشادیا لنزع ۱۰۸۱ قرهلوایافلاق ۱۰۸۱ بولوا
 كنو ردشلدبا لزج قرهلوا یاغلاق» رکصو نیدلارو ۱۰۰۱ بول وا ( یارک
 هد ۱۱۱۰ قرلوا نیدلارونهیارک ملسیسیعبولوا ( یارک نیهاش ) یجودخم

 ۱ . |٠ ردشایا تافوت

 ۱۱۲۰ بوبا دلوت ۱۱۳۰: رد مودم كيارکسل ود ( یارک, رداهب )

 کم, ییا لاو را
 هد ۱۱۲۹ ت ول وا یاغلاق ۱۱۲۸ ردیمودحمكناخ یارک افص ( یارکردام)

 ۱ - ردشلیا لاعرا .هدمب بوبا لاصفنا

 ( نا یارک رداهب) ۱

 یناخ عرف ردق هامیدب هد ۱۱۹۶ بواوا یردارب ویب كناخ یارک نیهاش

 ۱۲۰۶ ردشلیار| رف هنابوقهدمبوشواسبح هلبردغ كنارک نیهاشهب ردشلوا
 هد ۱۲۰:یدنلوا ناسحا تالتفح هنس ودنک هدنعاط_ روفکت بولکیاعس ردهد

 ۰ ردشل وا توف هداروا

 هلیس هنر یلیافلاق هدنابعش ۲۲۳ ردند هب کنج دالوا (یارک رداهب )

 ۱۲۳۲ هلکلروکینلرارب هدلیعاعا یدلوا یرکسعرس هنوط هدنی«یارکملح
 ۰ ردشیالاحرا تولیرد وک هراار واهلساونع ییلباغلاققاحو هد 3

 هالصم هجوق هدنلاحرا بولوا تاذرب ندهنظم هدهسورب (هددراهب)

 ::یدیا. عقاب هع رار یاد ا ناھ ا
 ردشلک هداغسرډ بولواندناربا یالع ردیلزاریش. (یدنفا یلعراهپ ) ۱

 دق هد یراسخ هاکمرو كلسردم کوب. هبیدنفا قیفوت یی هدنیچر ۱۲۰۵ ۰
 « لاد بع هرق هناکنچوا هدنوراو هکنوچ » .ماش:یرورس یتح ردشفلوا
 ` هداتش نونف ردشعاب یتسه وجه «نوسل وا شابلزف هدرب رولوا هن یدنفایه
 ید هدکنلرک ایک یداراو یم۹)ماک تراهب هدهیضابر مولعو ییهعاضب, 1

 ضب ندنغیدلوا- « راهب ىلع رع نشلک هشيم اداب» یماخ.شقن یدبا رهام



— ۷۸ 
 نوردنا رد يم ود كنندقا دعمداز زاد ( كیدجنا ندلاءاهب )

 ۱۲۵۰ ردش واندنسات دک ولت رض > ینا ناخ دوج ناطاس یتا هدن ونام

 تدمرب لزءهلادعب بول وا یعاقم٤اق هناخشک هد ۱۲۷۸ ردشلاق لصقنم هدنلاس

 یس شیضاقتیاهنردشا وا ید یریدم فی رشمرح قلارا ردنا ون هدهرمشط
 ی لاحت را مدنسید كنلاوش ۱۳۰۲ .یدلوا یسیر یسهبدلب *هرباد

 .یدا قولخ ء ماح ردن:وف دم

 هزق هچ ر اون کتک: .ودنسیم و دخت كن دنفا ,یداص .یلزفاس ( كاهب )

 تیاهن و یدنل وانیبعهرلتهدخ یک یتباتک ترافس و ثالردنبهش هدعب یدیشم ریک

 هدنداعسرد و شاوا یردنبهش شاب هبا« وک و بتاک شاب هننرافس شرکب
 نفد هب یدنفا زک رم هم !لاح را هدنسکیانوا كنیرخالاعیر ۱۳۱۱ لف هتسح

 لومأم تمدخ ندنیوددنک هلیبسح ,یغلاتا هنيلویباتک ؛.یعبطنسح ردشلدا

 یدا

 ( یدنفا دمع یناهب )
 الم * سردم رد ودحم كن د..فا زبزعلا دبع هداز یدنفا نیدلا دعس هجاوخ

 یدلدبا لزم هدلاوش و يدلوا یمیضاق لوبناتسا هدنلوالا میر ۱۰۰۰ بولوا

 0 ور هدنیجر كن هنسوا بول وال وطاناردص هدنل و الاعب ر ۱۰۰3

 یرکسعیضاق یبا مور ایناهدنل والایداج۱ ۰۶۷ یدلیالاصةناهدنسهدعقلایذیدل وا

 ۱۰۶۱ یدلوا مالبالا عش هدنیچر ۱۰۰۹ یدتا لاصفنا هدلاوش یدلوا

 هدهسدنل وا قنه والدم و یدلیا لاصفنا ندنس هلئيسم یی رمضسوبلاب هدنل والا یذاج

 ج ایات هدنیسیکیا نوا كنا ضم ر ۱۰5۲ یدنلوا ق الطا ءدناضمر فق وت)ابهدیل وبیلک

 یداوا توف ندقانح ضم هدنسکیا نوا كنرفص ۱۰۹4 یدلوا مالسالا

 یرعیدیا رعاش مرک یه + ےلس ۰ ےلح « ردنوفدم هدننرف یر هناخ .هدحناف

 , ۍداراو یرعش ناودو یرلاوتف ,نودمو یتاقیلعت هدراباتک یسرافو

 هدهسیدلیمانلیوحت هلکغد یرفکپولقم ندیرکف ( يلچ نسمح یناهب )
 ۱ یشاب مجم هدنناضمر ۱۰5۰ ردش وا قیرف ندنشادما هد « یرفک “یا »

 ۰ یدا فیمو .اعهو زعاش یدلوا توفهدرفص ۱

 ۱ ( ناخیارک یمزررداهب )

 ۽ هدنلوتاب بواک .هنداعشرد هلرارداب رذیمودت كازکشالسهداز یازکلود



 رھ ھوتا

 بیس NN تتس

 بولوا ندنیلماع یالع ردیمودخم كنیدلاباعق جش (  ره ندااءاهب )
 هداف ناطلس مصع یدیشلوا نوذأم هباتفا هدنرمصع یناثناخدارع ناطاس

 ردشلنا لاحرا

 یدنفا هللافطل ندنسا-فلخ یلو مارب یاح . ( یدنفا ندلاءاهب )

 تراهن یدل وا یس ردم نعک ۰ شردم هما وا ند هيما رمد هدسودنک ردم ود

 ییجات ییاربب ندنشاب رد هناف و یدلبا تافو هد ۰ یدل وا یسردم هب ردا

 ( راهداز نیدلءاهد ) هندالوا رددنفا ( دمع ندلایحم ) ی ودخحم ید راقیح

 روند

 لاح راهد ۱۰۳۰ یدک ات روش تاعتکا هدناربا ) یلمام نم دل اءاهب (

 ردندنرا عاشو خروم كنار وا یدایا 0

 هد ۱۱۳۸ ردیمودحم كندنفا ق یلهعور ( ىدفا ندلاءاهب ) ۱

 ردشلدانفد هدنسهکنت ی” یدلبا لاح را ۱

 ردسمودحم كندنفا يح لیعاعما مش ) یدنفادخ نیدلاءاهب ۱

 یدیاصاش یدانالاح را هد ۸ یدنا یخ یمهیکت یرازاب زوط هددسورب

 ردیمودخ كندنفا شام ( هداز سر یدنفا دیرف دمع ندلاءاهب )

 همرکم کم هد ٤۹ و رضم هد ۲۶۱ و بلح هد ۱۲۳۷ ۰ سردم هد۱۲۱۳ ۰

 . ردش وا توف هدنزکسنوا كنسهدعقلایذ ۱۲۵۳ یدل وا ی التم ۱

 رهشکن هد ۱۲۵ ء و سر دم ) هداز قاشع 1 یدتنفا در نیدلاءاهب )

 یدل واتوُف ه دع) ردشل وا یسالتم

 فطع ردنیمودحم كکب خاص ۰ ( هدازاشاب تالم ۰ كيد ندلاءاهب )

 نیهصع ادب وس ندا لارا هد ۹ ب ول وا یس ه٤ رک كن دنفادیح و رع هداز

 هد ۲۶ ه رکصندقدل وا یسالتم ES دالب و جرج و ش ر ده رد وا اعا

 هدیدرد كنسەلاىذ ۱۲۵۸ ۍدلوا یسها لوناشسا هد ۶6 ىس ها هکم ۱

 ردشا وا داماد هلکن هللا دبع هدارهکح < ردنوفدم هداشاب ردح ردشا واتوف

 سردم ردید,فحكنالنمهللادیع ۰ ( هدازقحراتات ۰ یدنفادیدلاءاهب )

 :ردشل وا توف نر ۷ 7 جاقرب یدل وا یسالتمراد» رهشدکب هدن رس ۱۲۳ ۲ و «



 ۲۷ سس
 فش ٩۷ ردندیاخ نایلس ناطلس رصع یارعش هدون ( یییلب)

 ۷ ب ردا لاحرا یضوط

 زدشلا لاعرا هد ۷ تولرا ی ا ( یریصو ماما )

 ردندادا ریهاشمیمظان هب زب هدیصقردنوفدم هد هبردنکسا

 دو نب دج انب یبطخ نیسح نب . ( الا ناطلس ۰۰ دمع ندلاءاهب )

 قیدصلا ر کب وبا نب نجرلادبع نیداج ن رهظمن بیسمن ثباثن دودومن
 ی ردیدبآ یمهعرک هاشزراوخ ندم نیدلاءالع یرلهدلاو ) مهنعهللا ی ر

 هدنسالع هلا تفرعمو لع لیصح ردشلاق ےل هلکلیا لاحرا نکیا هدنشابیکیا

 هاش دج یتسلرا هدایز یهجوتنسح كنيلاها هنسودنک یداوا زاتعو رم

 ردشلاببس هننرجاهم ه هیوفو ماش ءرکصو دادغب ندنکیدمهکج یزراوخ

 هدنزکسنوا كنرخالعیر ۲۸ یدلوا ینزعو مرکت ثعاب هدربره یتایضف
 نیدلاءام) یدیفحو انالوم دم نیدلالالج یعودحم ردشلنا لاحرا هدهنوق

 ردرلنوفدم هدکلرب هلا امبلاراشم هدهنوق بولوا یارضح ( دلو ناطلس

 ۰ ردیسیکیانوا كنبجر ۷۱۲ یدلو خرات ل ( دلو ناطلس نیدلاءاهب )

 ردیم و دخت بح حسن ندلاقت بیطخ (.  یربط دم ندلاءاهب )

 ۰ ید رداق هزرنو مظن یدلوا توف هد ۳ نکیا ندایع

 دلوت هدنصق نافرام .هداراض . ( دم نب یدنبشقن دمع نبااماهب )
 . قیرطرب كردایهلارک ذ یلفو خو شعا ذخا یتشرط ندلالک ریما ردشلیا

 اش راد لاحرا یسهصک یجنج وا كن والامر ۱ ردشمردناب وا دیحوت

 زکرک مود هنالوا مداح « بوم اللوف هبراح و هلوک هدنرع تدم ردشلیا

 لوبقم ءالعلا نب هلغل وا هدازا ندعاععو صفر یتشرط ردثمروب ود

 ۰ ردشلرا یمهبعغ یدلاخ ندنو بول وا

 ردشلنا لاحرا ۸۷۵ یدیا ندنریهاشء نارا ( یهارفرع ندلاداهب )

 رد رهام یا



 0 n ا ا

 تا ۳۵ تس

 بول وا یشاپ نایکسهدنهف تلوتناتسا هدنلاس ۸۰۷ رد ےک( اغا نابلب ]ا
 ۰ یدیشمر دنالب و هدیخ»۸ییاسیلکرب ردشلیا لاعحرا هددنسم وا

 تامدخ ید یمودخت یدا مرح تاذرب ندهیاقع یاما ( قعابلب )

 ۰ یدل وا مرسم هدنلود

 ندنلاوه هزرکضو سردم تولوا ندنرلهعناوخ .ماغخرد ( یدنفا لبلب )

 ۰ ردشلیاتافومد ۱۲۲۷ و شعا دعاقت راشخا هدعب یدلوا

 دلوت ۱۰۸5 رده ودخحم كندنفا دچا ( هداز کروا یدنفا قطصم غیلب )

 ردن وف دم هدب را زیما یدلیا تافوات ومطءهدنسیدننوا كنناضمر ۱۱۱۷ بودا

 ۰ یدنارعاش

 ۱۱۲۸ بول واندنناضف ضم (هدازیصهزک .دنفاح یددفا هللا دبع غیلب (

 . یدنا ندارغش رذشلدا نفدتهدنس وه راولو شللاتاف و

 فاتواو تراع . ردیلمسورب ( هداز .ریما نیهاش . یدنفا لیغامما غیلب )
 هدنورف لاتجهدا روا یدل ۋا ت وف هدنسزکبایغرکی كنناضهر ۱۱۲ یدلوایتاک

 « "نادهردات ناروشناد » بتوزاب یاش مو الع كن هس ور ردندارعش ودنوفدم

 ۰ ردشلیا نسل ود

 كتدنفا لد شابهرف یستفه رصیق ( هدازیراث ظفاح یدنهاهللادبع غیاب )

 ۰ ردرعاش یدلواتوفهد ۱۱۵۷ نکیاسردءهدار وا ردیم و دم

 یدا یغارخ كندنفا اخ رعاش ردنلرهشیکب ( یدتفا نیما مع غیلب )

 یدلناتافو هد ۱۱۷۲ یدیشلوا تان هقنتع هشز بول وا ندنساضفیلیامور

 ۰ یدردادع قاف ه اشا بغا ریرمصاعم یتش ودنکهدرعش ۰ ردراویرعشناوید

 شغل لقا وتدیدما توا واندنسافلخ ترادض*یب زنکم ( یدنفا خیلب (

 :ئودرا قره وا نوا ناود یدما هدنس هدهقلا ید ۱۲۰۳ هلقاناکعا وخ و

 . ردشلاتاف وهدارواهدنرا را ۱۲۱۰ وشعاتع نع هرضم هلا نۆبامه

 یدل وا یرظان تالحم هداروا هلا دلوت هدهشور ) ىدنقا ليف اما غیاب 2

 «یدناندارعش شمزابرلرناهدالکشهرک ذن ومدنعما تایف و ید وات وف ۲۷۶۳

 فرخ دد وناغنا سون دم یا روت د لوق هاش هدناربا ( لب )
 توف هدر ضم رخاوا یدلوا یشاب شافن هدنرصعناح ناغلسناظاس ردشاوا

 ۰ ید رایوسرعم یدیشلوا



 لع بولوا ندنناوعا نازی نونامهیارس ( هجاوخ ۰ اغالالب )
 یدلیالاح زا الونقعهد» ۰ یدیشلوارفومو بحاصم هلفل وا یبحاص تیاردو
 ید وقد ہرا وتی ایام

 هدنل والایذاج ۱۱۰۹ هلغلوا .ندننا ریهم نوامه یارس (  اعالالب )
 ردشلنا لاحرا تول وا لو زعم هرکصهنس اقرت بولوا یرایرهش رادهنزخ

 یدلیآ لا راد ۰۱ یدیالماک شرب ندرهتظم _ ( یدنفالالب )

 یدلدنانفد هد رلحصلاخ

 ( كوي افا لالب )
 سولج ثول وا ندننا ای یس واد. كت رتمطح ثلاث ناخرخلس ناطلس

 یرابرهش زاده.زخ هرکصو لیک و نواه ةنزخ و تحایصم هدنرنویامش
 للعقحا ردشلدبانیبغتییماضا هدافسلازاد هنراغاسیردا هد ۱۲۰۶ ردشملوا

 ردشانا لاحترا.هد ۱۲۰۰ نکیارداروما "هرادا هل اطب هلغا وا دوجولا

 ( چروک اقا لالب )
 هوا یارس.هلفلوا یسهلوک كناشا لیلخ هدازاشاب دم ضوع

 هن امه یار هدنرود كش ناخ ییطصم ناطلسیدیشءد ( یلاشاب لیلخ )

 نوبامهذن زخ ءرکص و بحاصف هدنس ولج :كثلاث ناخ ےلس ناطلس یدنل واغارچ

 كنل والامیر.هد ۱۳۳ كوا وای رایرتهش ارا د هنن رخ هد ۱۲۱۲ و یداوالک و

 " هد ۷۲ ردشل و ایماغا ها ةداعسلا زاد هدنناقو كنامادلاح ه دنا کن ن وا

 نفد هنسهجاب یمه را ناطلس هدلا و هوا یدلوا توف هدنسیدنوا كنمرحم

 یدیا تاذرب ینه ۰ خاص زوشنلاح هرانعا یاریخو رو قسم ی ربخ یدلدا

 رد را و یسهعشچ
 2 ی 9 9 ۲۹۹ ب زا ندب رایک ۷۳ اشم دفا لآل أ

 ردب وفدم هدنناتسرف نلعواتب یدلوا

 EE بول وا.ندنسايمالوا دارسناطلس ( هشوطنابلب )
 ردشایالاح را هرکص هڼس ,یکیارب بول وا نتضاح هدنسهک ر عه هو وف ۷۹١ ,یدبا

 یمیکیزاکبدافوت مرکصو اتمر بوشینب ندنوبامه نوردنا ( اشاب نابلب )
 یمةسودم هدیلونیلک یبدا ر ویطو عج ردشابا لاح را .هدنحم رات ۸٩۰ بولوا
 ۰ ردشمریدتا اشنا درب کد هدماش ردراو



 ( اثاب شاتکپ )
 هدرک| ۱۰۰۰ یدیشلوا یکب قلناص بوقبج ندنوآمه نوردآ

 یدلوا یسیکی راکب یرک | هد ۱۰۰۷ بولوا یکی راکب هرکص یدلفارب نهر

 ۰ یدلواتوف هد۱۰۱ < یدلرو ترازو بولوا یسالاو ندو هد ۲

 یدبا میم : میش * ردم

 : وشراق هرایلناشع یدادغب بولوا ندنسارما محم ۰ ( ناخ شاتکب )

 كرهلک هواه یودرا مدرس هرایلناغع لدادغب هد ۱۰۵۸ یدلبا هعفادم

 یدیشایا لکا نویفا هداز ندع طرف هک یدلوا توف أف

 ندنغاجوا یرچکی یدلوادامادهاغا مساق رد دونرا . ( افا شاتکب )

 لزءلادعب و یساد" لوق ابقاعنمو یشاب یب ضز هد ۱۰:۷ بوشیت
 هد ۱۰۰۳ بولور یمافا قیر دن هدعقلایذ ۱۰۰۱ و یشاب نایکس

 هنس چاق رب بولو نیعت هدنبجر ۱۰۰۸ یدلوا دعاقتم هدنرخ الا عیر
 ه هس ورب بول وابوکنم هل راقبقر هدنرخاوا هد ۱۰۰۱ یدلا ماک ندایند

 یماویسجشردشل وا توف الونقهدا روا بقاعتم ید ورو یدرشل وا یک رلکب

 یدبا مدآ رب ندهفوصتم ید رم كندنفا دیحادبع

 ( اشاپ دمج شاتکب )
 هدهظفاح هدهوولاب هنس جاقرب یدیشلوا ندارما هد هنود بول وا دومرا

 لاح را ادیهش هدن رح هنتنس هد ۱۱۰۹ و شلوا یسیلاو هاب هد ۱۱۰۸ بولاق

 ىدا رویغو عیصث ردشلیا
 هئلاس ۱۱۷ندنلاس۱۱۵ و بول وانداما ردیلهنسوس . ( اش شاتکب )

 یدیشف و هدنفلف صتمسیاک تدمر و یدلوا فرصتم هدنسهولا هنسو ردق

 ردشلا لاحرا هدرلاروا هدنراګ رات ۰

 ۱۱۰۷ یدیشاوا ندناکجاوخ بوشش ندلفبایرا ( یدنفاشاتکب )

 ردشلیا لارا نکیا هدشانک یتبعنایچ هفواعا هدنسید یعرکی یسهدعقلایذ
  هد۱۲۰ تولوا ندنرابحاصم كل ناخ اس ناطلس ۰ ( اغاشاتکب )

 یدلدانفد هب هم زایا ردشل؛اتافو

 ندنسا ما كن رلترمضح ناخ نام .ناطاسو لرغطرا (  مر هک )

 يا دد رز



 ا

 لقسزافورعمود هناکنجیرجه . ( قابلادبع دازی وجم ۰ باق )

 یمالنم رادکسا.. هطالغ هعفدیکیاو سرد لیصخااب ردیلغوا كني وعرب
 یدل وا توفینوک یصچوا كل والایذاچم ۱۰۰۳ یدل وا ییمالنمهکم هردص

 یسهج و زهدرص یعید ریصهدنشابلاقنم هلعل واالتبم هنرمشع یدایهنمو صاش

 ردشلدا فلت

 توف هد ۱۰۱۵ ىدا ناوح وشهدنس هام ولوم ماش ( یلچ یا (

 : ردیهام یدلوا
 یدلیا تافو هد ۱۰۰۳ تولوا سردم ( هدازلاه )

 ترضحدالوا ( براحامهارا ن دم دیس ن دمع شاتکب یباح )

 قه “انب یسومدیسناردشلزتسوک هدلووشیمهلسلس ورلیاهک ردندمظاکیسوم

 یدج یردب مظاک یمومن یضنرم ےھاربانب یموم نم یرکسع ممهاربا نب
 شاتکب بولا یییزق هادجا مش ندالعوبوروتواهدروناشد هرکص ندننافو

 یمهفیلخ یوسب هجاوخ یرد بولوا رادندو خاص یدلک هدوجو ندنآ
 یدلوا نک اسهده رصف تبوزدنوک همورداشرالا مش یدردنوک هلال خش

 بولوانکاس هدراصح رویس هکردناطلم دجا هجهرق یرادما كن راشک هلچ
 بویغا لهأت شاتکب یبا " ( یدلوا نیشن هداج هدنسهکک: ندلاروت

 هدنماب ) تییح) تولوا هلماح ندناق نور نوتاخ مان » قصلداق بوک قحا

 یباح رد راو یدالوا كنبحوب رداراو زوسرب هد یدلیا دیلو قجوجرب

 :قجاوف یرهفیلخ « هیشاتکب » یدلبا لاحترا هدنخرات ۷۳۸ یشاتکب
 * هرها سو « اباب لومر « لیعاعتا یراص یرادشرا ۰ ناطلس مجاح
 هد ۰ ) ناعع نح ریما ( ندنسافلخ « یون هجاوخ رد هما قدأط

 ینبقل یغناچوا « نایشانکب » ندنّرک ی هدنغاج وا یرچکی یذلوا توف
 ۱ .یدلیا باستک |

 هد ۳ یدا یاما كب راترضح ناعلص ناطلس ) یدنفا شاکی )

 ردشلبا ریمعت یتیدقرم هلغلوا ندندافحا یرات مضح ام اب یتهذ
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 ب ا

 ردشلدنا ین بیبط و ماما هلغلشالکا ,یتلاهج .كنیبط هدنلل .جالع و شلوا
 ۰ ىدا ملح ردشلدنانفد هدندرا یسه ر بولاترمضح

 ( یراص افا ریشب )
 دیا دبع,ناطاس یجرب یسیدنفا .بولوا نذل وخا .مدفتسم هدنونابیه ئاس
 ةداعسلا زادهدنس ها یذ ۱۱۸۷ ردشلوا تحاصمهدنسولج كن رات رطح ناخ

 بولید الص هدنبجر۳٩۱۱ هلغمر دشیراق ینیروماهلتعالب طرف بول وا یمافا
 ۰ ردشلا توف هداروا یدلردنوک_ههرونم هن دم هلتمدخ نب هدو ,مرح

 الصفنم نکیاهدنلاکو هنزخ هلضیفت هدنونامشیارس هدو (  افا ربشب (

 یرابرهش راد هن زخ قرهمل وا باج هد ۱۹۸ یدیشا نوک 4م وتم هنن دم

 ودقل وا توفمدارول نیت ےل و فوك مریم , زاطقتم ز )نحو: ۷9 یدقوا
 رادهن زخ بولوا ندنناریصمكنناوغا نواه ئارم مدو ( اغارشب)

 یدلیا تافو هدنمرم ۱۲۲۳ ردشلوا یرابرهش

 بواوا ندبتاوغا نوابه یارس هدو ۰ ( یب ب معن ۰ افا ریشب )

 رد وفدم هد هديج یداواتوف هد ۱۲۳۲ یدلوا یرابرهش رادهنن نخ

 oد ٤4 و بحاصم ,ضیفتلاب هدن وام یارمم ) ثكحوک ۰ اغاریشپ )

 یرایرهش راد هنیزخ هدنسمض يرخالا عیر ۲2۱ و یلیک و نونا نرخ
 هدرادکسا یدلیا تافو هدنسینلا نوا كنناخر ۱۲ ۰۸ لاصفت الادعب یدل وا

 ردن وفذم هدنعماح هم ابا

 نوردنا هدنکلصک شما دلوت هد ۱۲۱ (  یدنفا نسح یرصب )
 هل ا وفع میم ردشلوا ندانرف ,شفلا هب هصاخ ةناخ هرکص هلپا لوخد هنویابه

 یدا ندارعش ردشلیا لات را هدن مرصع ناخزب زع) ادع ناطلس

 هل راب وتکم يیاونو یماج هدزیابناطلس ردیلناسارخ (  یبلجیریصب )
 ندهبفوصاا بول وا حدب هب یلچ ردٌکسا هرکص و هدچجا هدازهش ادا یدلک

 ردرصاش ریروهشم هلف اطل یدا واتوف هد ۹2۰ یدیاراو یسهفولع

 هرثبنف بولوا یکبیالا باح ( هداز یتیم ۰ كینفلادبع یریصپ)
 ردصاش یا وات وفهد ۱۰۰۸ هدن رفس

 رجحا وا یدبانآ وحب ويم ردا هفک ۰ ) قابل .دبع هداژ بیطخ ۰ یناَم (

 نیا ۰ ندشایا لاح را هدا ناخدا رم ناطلس رود



 سس ٩۴ وب تص

 اشناوان قيدين یمهلکسا قاوف هدرادک ہا ردشملوا توف هدن را رات

 . ردا

 ) اغاربشپ جاما (

 و یهاشداع بحاصمضبفلاب بول وا یغارج كماغا ىلع ریال

 هرمصع هدعب ون هسا رق هد ۱۱۲۵ یدلوا یرانرهش راد هن رخ هدنر خالا عسر
 ۱۱۳۹۲ هلیلج تداعسرد هب یدلدا بصن مرطا 3 هدعب ردشلردن وک هتماقا

 هدنح وا نوا كل والایذاج ٩۱۶4 ردشل وا یمافا هذن ريشا“ ةداعلاراد هد

 راشتسمو نعوم یدنا قو خاص یدلدا نفد هننهرب هدنوا یدلیا تافو
 یدنا رادربخ ندهنلق مسارمو هلع ثحابعو یماح هفراعم بابرا بولوا

 یمهنافنک و لیبسو هیکت وهسردد و غهاحهدنرا وج یلامبایو یسهسردم هدن وبا

 ( اغا یلو )ا یسیکد ردرا و ,یرله-هثچ هدران یراض ةلیس هلو ماما ریعاو
 ۰ ردشالا عضو رم هنده-م یریاچ اغا مهارا هکردشل وا توف هد ۰

 ( افآ ریشب )
 ندناکدازهش هدفدلوا عارچ هنوامه *هربادردیسهلوک ثكناشه دجا یلصحم هروم

 بحایصم هد ۱۱ ؛۳ هدننو اته سولج یدنا تعدخ هاخ دوج ناطاس

 هدنچ وا نوا كن والایذاج ۱۲۳۰۹ یدل وا یرابرهش راددنزخ هد ۱ و

 ردحشل وا توف هللا لرع هدنابعش ۱۱۰۵ ردشلوا یماغا هداعسلا راد

 ردشلما اشنا ادیدح ینعباج هناخب ردنلق یدلدبا نفد هدرليماخ وط هدرادکسا»
 ۰ ىدا طالتخ

 (اا ربشج)
 یدلوا یرایرهش رادهنزخ هلیسهمصو بحاصم هلضیقت هدنونامشنیام هدوب
 هدنع هدعقلایذ ۱۱۱۸ یدلوا یماغا هشمشلا ةداعسلاراد هدنن ابعش ۵

 ۰ ید لدتعم ردشل وا توف هداروا یدلاردنوک هرصم هانا لاصفنا

 ( افاریشب )
 رای رهش تحاصم هدنطساو- ۱۱۲۳۷۱ تولوا یسهدرکتیروت نوامه یارسهدو ۱

 ےدازا یدرک یماما هدنمرحم ۱۱۸۲ ردشف واعیفرت هنفلاغاةداعسلارا دندکلپ

 توف هحجیا یحالع یکیدربو ًاوهس كسطتر شاروتک هلیسهطسا و یدنفا



 و

 ۱ ( اد میس (

 بحاصم سو بحاص» بولوا ندنسهلج یعادخ نوابه یارس هډ کا
 یدلوایمافا هشمثلاهداعسلا راد هدننابعش ۱۲۷۱ و ردشلوا یلیکو هنزخو

 ۱۳۲۸۰ بولوا مرطا بثات هدعب یدلدا لزع هدتنس هدعقلا یذ كنهنسوا

 یدلوا مرا عش كنلاوش ۱۲۸۷ ردشل وا ی وا فنص یلوا هدنسهدمقلا یذ
 ۰ ردشل وا توف هداروا هدنلاس ۸

 ردیم ود كن ندلا ءالع هداژ اشا دوم یل همارد ) كب دمع مس (

 توف هدنزوقط یمرکب كنناضمر ۱۲۸۹ بول وایربدم تادنسهدنونامهفاقوا

 ۰ یدلدا نفد هدنوایدلوا

 نیرقضیفتلاب ردیمودخ كن دنفا تور دم یناک یالا هصاخ ( كسب (

 لاګرا هدنرخاوا ۱۳۰۸ یدشاوا لئات ردقهنلوافنص یلوا قرهلوا یناطلس

 ۰ ردشلیا

 یدما ه e ترادص "ییونکم ردیمودحم كناشاب اضر ىلع ( كسب (

 ۳۷۱ ویسیح ونکم هیج راخ هدنرحالایذاج ۷۰ و ردشار وب غارج هن راق

 ۷۷ ویساضعا الاو سلح هلیلوا فنصی وا ۷۳ و یلوا لوا نواعم یواید

 ردشلنا لاصفنا هدنمرګ ۷۸ و شاوا نونامش ناود هتک هدنل والا عبر

 ۸٩ و شارو لادن رهد ۲۸۸ و یدل وا اضعاه الاو ساح هنن هدنمرخ

 هدیحرو شاوا قرصتم سدق هدنرخالایداج- تولوا ییمارهشهدنل والاعیر

 هیلخاد هداروا ۲۹۶ وشاوایماضعا تلود یاروشهدناضهر بولیدنالزع

 ۱۳۰۹ هدلاح یتیدلاق لولعم هجراهنس بولوادعاقتمهد ۳۰۶ ردشلوایش ر
 روات یدلدبانفد هننابیردب ردشلیالاحرا هدنزکس كنس اىد

 ۰ یدلدنا لئام هنافص شاع و تا

 هده روی هعقو بول واندنسامماناخ د زاب ناطلس مریدلی (كىریشب )
 ۰ یدلوا دیدات و با

 رادهن زخ هرکصو بحاصم هدننامز كمبار ناخ دم ناطلس ( اغا شب)

 توف الوم هدرانج عقود ید یلعم طخنسح و یدلوا یراب رهش

 ۱ ۰ یدل وا
 ۱۰۸۰ رذشلوا یرابرهش راد هنزخ هرکصو بحاصم ( اغارشب)
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 هک رب و نرم یدنلوا نفد هدندرا هب رت هدب ونا یدل وا توف هد ڈر رک

 ىدا عاش

 ) یسالنمرانف ره یکی ه دنه رحم ۲۳۱ نو ( یدنفادج مسب

 ردشلیا لاح را هدعب یدل وا

 ( یداماد كناغا دم یباح یل هدنراد ( یدنفا خاص دمع مس

 یوتکم, ردبمودحم كناغا دیعس دما یل هدنراد ندا تافو ۱۲۱۰ بول وا

 نوردنادغاک هد ۲۳۸ یدا ندیضانم بابرا هلقلناکجاوخ هرکصو ندنساقلخ

 هدنس هععچ قلب را ردشلواتوف هدنز وقط كنس ها یذ كن هنس وا بول وا یني ما

 رددنفا ییسحنیسح یراد هسک تافوفوم یمودحم یداماد ردنوخدم

 ) نسح یسیلاو دیمزا تولوا ندبنک جد ( یدنفا خاص میسب
 ردندارعش یدلوا توف هد ۱۲۲ ردشا وا ین5 ناوبد هباشاب

 " یدنفادجش مب) (  یدبا سردم تولوا كندنفا لد لینومط-ف
  ۰یدلوا توف

 مالسالا ج ۱

 ) شدق ۱۲4۳ و سردم بولوا یکی كندنفا رشام ( یدنفا دم مسب

 یدل وا یدل وا یمالنم  ۲٤۹٣نددسجدژلب هدعب تولوا یرومأم الما ررګ

 یدآ یاشیدل وا توف هدنسهرغ یاب ۸ یدل وایسهاب ۰

 ) بولوآ اول رم هدنکلصتک ر دیمودخ ءلوس كناشابیصق ( اشاهدجم ےب
 نفد هدجا هجرق هلا لاحترا ۱۲۰۷ نکیا هدلیصح هدیرکبع سم بّتکم

 یدلدا ۰

 : ) اشاب دج مسب (
 ةتراب هدنرفص هد ۱۲۹۷ ردشلوا اول ریمویالاربم هاتن ندءممام نا وط
 هدناا و و ق رص تم شن هدنل والاعب ر ۲۹۸ یدل وا ف رمصتم لبام وزینا ربم ربع

 هدنل والایذاج ۷۰ ویفرصتم یلبامورایات دنسهدایذ ۲3۹ ویظفاحدا رفلب

 یدلبا لاصفا هدنلوالا یذاج ۲۷۱ تولوا یلاو هاب هلترازو ۲۷۲

 :  Eردا تافو هدرکب راد هدنبجر ۱۲۷ یدلوا یمیلاو ناشمدرک

 یدیا یبحاص عبطتدح و نیم یرکف + رب دم ۰

 ندکیالسقرهلوا راد رتفدویب هبساح بوشینب ندهیلام ( یدنفارمسب )
 ا ن گم ریل وفد«هدنس ورک یرولع یدل وا توف هدنج وا كناضمر ۱۳۸۹۳ "ال وزعم
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 . رد عاش یدلوا توف ادعاقتم هدماش هد ۱۰۰۶ بول وا

 هداج" هده وف هدننافو كندنفاندلایدج یناود ) یلحناتسپ (

 لار ءداص» وا هعدقا یب کا تافو هد ۱۰۱5: یدل وا سلاح هاا
 شش ۰ یلج یاب «یلجلاع 3 یلچدیام یلجفراموا وادل ونیدلاءاهب رد رانلوا

 ندلایم یناود ىلج نانش

 تونهدنبجر هد ۱۰۲۰ بولواسردم.ردیل هیهانوک . ( یدنفاناتسب )

 ۰ یاسا دأوفلا صلاخ «یداوا

 » یدلوا . یصش یبهبکت نابطلس هایش هدب وبا. .( یدنفا ناتسب )

 ردشلنا لارا هد ۰

 بولوا سردم ردیل هسور ( هداز يزرد ۰ یدنفا ناتسب )

 ۱ یدا دام ۰ یدلوا توف هد ۳

 هد ۱۰25 نکیا سردم ردیل هسورب ۰, ( هداز قرب ۰یدنفاناتیسب )
 ردشل وا توف هدناضهر

 كنیلج دمع یسناب كن هیکتوا ردیعشیسهنکت ربعم (  یدنفا ناتسب )

 يدا ټافو هد ۱۰۰۰ بولوا ےس هد ۰۲۰ مدنافو

 یدلبا دلو هد ۷ ندلص كن یلج ملحادبع ( یلج ناتیسد 

 هد ۱۱۰5۰ یدلوا دعاق هانالوم دام هده وق هدنلاحگ را كنیردب هد ۱

 هس ربف كرهلبدا لزع هنرزوا تیاکش ۱۱۱۰ و سیا تدوع و تع نه هج

 تدم زار اوا نییعت ) یلج نیدلا لالح یسیعمال هن رازب ردشلر دن وک

 هدناضمر هل وا هبحو تشم ٠ه ( یلح ندلاردص ) یعودخحم هرکص
 یدلاقفکنعم هللااقا یتصشهدننغوا و یدیتل هبه وق قرهلوا هدعاس رهظم

 ىدا ۰ هز * ی » ےشنح " روقو ۰ یدلوا توف مدنلاوش هد ۸

 یدلوا سردم ردندنرا همروش ود یلبا مور . ( یدنفا دمڅ ناتسپ )

 یدبا شیورد ۰ خاص ۶ یدلواتوفهدنسپمرکب كن رخ الا عیر هد ۰

 یدلواتوف هد ۱۱۷۸ بول وا سرد« ) یدنفا یطصم مس (

 ان ردصاش هدیکرت و یسراف ۰ رهام هدیص

 یار بوش نداق ا ر < رق ( ۰ یدنفا رع مس )
 ۶ نسب

 و كنل والا یذاجچ هد ٩ بول وت هدرات رومأم واو یفاک ر | روس یدل وا

 ۳ ٠
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 دود رخاوا بولواسردم ( هدازیتفم - یدنفادجم ناهرب )
 یدایاش ۰ یدشت هیناح

 ل ندنل ٠۰٤١ نکیا یئاننفم پولوا ندیاون ( هداز زار )
 ردشلوا توف

 8 E ردیلهیوف . (هداز یزب)
 ندهنظم یدلواتوف هد ۱۰۲۰ یدل وا ظعا و ور هدنسه واز ًاغادحم بولک

 هدنلاګرا هد ۱۰2٩ یدل وا عیش (ییقاد اوم ) یماویسهن رب یدهارلاعرب

 | ريغص هدنتافو هد ۱۰۹۱ بولوا ج ( یدنفا یرون دحالا دبع )

 " هدنشاب ۵٩ هدنرخالاعیر ۱۱۰۲ ید هنعشم . ( یدنفا ینطصم ) یمودخ
 . بول وامج ( یدنفا یطصمیونعم ) هدعب ( یدنفا یتسح ( هنر ردشملواتوف

 ` د بول واج ( یدنفااعیفر نجرلادبع ( هن ر ردشلواتوف هد ۶

 ۱ ردشلئا تافو هد

 ` FF ٹلاث دارم ناطلس بولوا ندهلع نیمزالم ( یلجیز )
 ردندنسآ رعش

 ( یضاق لایوط ) هک ردیمودخم یلچ شیورد ( یلچ هلادبعیزب )
 یدا ندنسارعش یرصع كن رات رمح ثلادام ناطلسو ندناضق روند

 توفهد ۱۰۲۰ یدایحروف ردیلوباتسا ( روک ۰ یلچدجا یعزب )
 ۱ ۱ ۰ ردیاش یدلوا

 دج وقلامیسناب یس هنا ولوم وبف یکی ردیلوباتسا ( یلجیزب )
 هاو ٤ یدیشعا دعاقت ندنفلح روف یرچکی تو وا یدیقح كن دنفا

 یدآناوید تبحاصیاش ردشل وادهش هلیتن اصا ه رج و قرهللو هدنرفس

 لزفاسو یعودخم كناسیع نذوم ردیلوپقموف ( یدنفا لیلخ یمزب )
 توف هدزفاس هد ۱۱۳۰ ردشل وا مدنو ماما هارزو یدا ید كمايلا

 ۰ ردماش یدلوا

 رد ماش یدلبا لاحرا هد ۱۱:٩ ردیلغاط روفکت ( یدنفا یز )

 یسهدرکش رت كن راع تعصع نالواتوف هد ٩٤۰ ( یدنفرع"یطاسب )

Eردرهاش شال مان هددنفرع بولوا  

 ۱۰۰ <بولواسردم رد هسورب ) هدازلاه ِ یدنفایبح ناتسب (



 بس ٩۵ تن

 حرشرب هدنمان میجرتدصولت رد عاشو میصش ردشلوا توف هد ۸۰۰ بولک
 ۰ یدیا ندیاعلا نز ییودحم ردشزاب

 كدنازاتفت ندلا دعس ردود لدم یوره ( ردح ندلا ناه 1

 ثندلا رد هن واع “يطاق ردشل وا ندهناغع یالع ةرحاب هلغل وا ندنسهءلط

 ریدوفواندنوب ورخ را و چه 456 یدل واتوفهد ۸۳۶ ردشعر و اوتف نلت

 ۰ ردشهزاب حرش هب هیجارس شلارف و رلهیشاح ضب
 یدلوا ندا ردنم ودا رع نا یعاقن ) مهارا ندلا ناهر )۳

 . رددنافلومكن هیاهنلاناونع و یعاقن ریش یدل واتوفهو ۲

 ۰ "یدا ندننافلأت كنولوصولا باهم ردغنا تافو هدنرخاوا
 هد ۷۲ یدنآ مع بهذا قنح ردملتتایا رطا دچا ےھا راندلآناه ۳ 1

 ۰ یداقیلأت كنوفقو ماکحافاعسا یدلو!توف
 ردیلغوا نیسح یحاعندمحم نالوا میش هدربدرک ۱( یدنفاندلاناهوب )

 نددنفاح وصت بولک هلوساتسا لیصحا ادهب هدربدرک | ردیهٌن» 4 یعدرب یسن

 لماک ۰ فراع  یدلوا توفهد ٩۷۰ یدزوفوا ثیدحو مسفت یدلبا تبان

 ۰ یدبا ندهنظم بولوا دشن

 اند ناب
 دنسوا یدلوا رادرنهد شاب ٤ قرهنلو هدراتهدخ ضصعب بوشش ندهیلام

 ۲ دریا 4 وه هک و تقم ردن ول وا راذتفد هنس هدراهن وط هلل ٩۹۵ یدلدالرع هدنسه |یذ
 هلا لص هد ۱۰۰۱ یدلوا یرادّرفد یلوطانا ٩۹5 ردشاوا رادرتفد هروا

 هرکض یدلوارادرتفد شایان هلقلاشاب ۱۰۰۶ یدلوا راد رتففدهترواش ۲
 هدو زا بولوا رادرتفد شابالا ۱۰۰۷ یدادا لقن هنعل راد رفد .یلوطانا

 صرحو عمط ی.اوا توئهد ۱۰۰۸ یدلردنوک هلاوما لیصحت هبوکسا لزعلاب
 ۰ ردبلجدح ندلاح ریم وډ * رد بحاص

 توف هدنمرګ ٠۰۳۹٣ تولوا سردم ردیاتسدرک ( یدنفا ناهرب 1 ۳

 ۳ سدقوسردم هکردیدنفا ( مهار ) ندیلاوم ییودخحم رددنام « ملام « یدلوا
 ۰ یدادیدح یدلواتوف هد ۱۰۹۳ هدلوب نکردک بولوا یسالنم

 ردشلیالاعرا هد ۱۲۲ نکیاسردم ( هدازاغقاب ه یدنفاناهرب )



 `. سا اس

 ۱ هیت تدم یدلربو اتو یدلک هلّباتسا هلا تعاطا ا ناخ لس
 E 3 .یدلدلا نفد هدوبا « یدلیا تاقو

 3 3 تیبا ۳ ردیلردا ( هداز ریما یس ۰ یلج ید )
 8 . ىا ندنسارعش یا 6 دارم

 یدلوا غارج ا یک و اکا , ییطصم رهاب (یداقا یعارب 1

 0۰ "۰ ردحاش ردشلوا توف ام ی ی

 3 ندنراکنعشد و شلو لاا اد واد هدنرفس ی ع هنا ) از قارب (

 نانو هدنسیک هد۸۹۹ و شفاب رارب هلا اک یا توت یو

 ۲ ۰ یا عج دمر ردشل وا دیهش هدکلرب هلکب لاک یلرهشیکی

 3 ۰ ردرعاشیدل وا توف هدن را راب ° ردیللوناتسا ) ىلچ قرب)

 _ كنرد ردیمودحم كنالح نر نسح فیرش . (فیرش تاکری)
 شوشب یدلوا توف هد ۸۵٩ بولوا"لئان ههمزکم هکم , تراما هدنلاحرا

 یدلوا یراج یمکح ید هدعوبذب و هرونم دیده یدبا عیش بدا « لقام
 یدلو ضارفنا هدنامز كنو هلا لکشت تراما رب هحربا هد هنده هد ۲

 ۳ alse فر شو هللا مه ا ؛ زاج فررش ) ند راشرش و

 0 ِ ردرا2ل آ

 آه کتک هد۰۳٩۹ رد ودح لدم فر رش ( فیرمش تار )۰

 .  هدنرفذلوابحاص هنیم رح نیمرحیرلت مضح لوا ناخ لس ناطلس یدل وا
  بحاص « لقاق « ردم « یدلوا توف هد ٩۳۱۰ یدیشلنا تع واطم شرع

a e9  

 هد ۱۰۰ ردم ودحم كناکرب ن لیعاتعما ن د ( فررش تاکرب (

 ۰ یدلوا توفا هد ۰ ۰ ةنرکم هک رنا 1:۵2 ای وداذلوت

  ندلاالجانالوم لغواو ىلع نیدل ات هالعلاناطلس ( قق نب دلا ناه رب )

 ۱  بژدک هب هب مصیق ندهلوق هد ۷ مزرکصانزیلعت هنس زوقط ىنا یخ

 ۳: ۰"یدلوا توف هدارزوا ینلوا "رک تن
 هلا لیصح هدبلخبولوا ندنسیلاها ناحنزرا ( دجا ندلاناهر )

 1 ترهانصم دقع هلآ یکب كناروا ردشلوا یضاق هدارواو شالا تدوع هننطو

 ۱ هندزوا یرکبص راو شلثا طبض یرهش هلا عقدو انفا یکی «دعبو شعا



 ا ی

ER E SEE 

 ( یراناهدهسورپ هشرپ یدنفا یردص یرد ( یدنفا ىلع ندلارد

 یدلیا ا وزنا هنس یمرکی بولوا یضش یمنکق  ۱۲۱۹٣یدلیا تافو هد ۰

 ( سردم رد, ودحم كن دنفا یردق یلاصصم ) یدنفا ىلع نیدلاردب

 قرەلوا یمالنم هطلء هرکص یدلوا یرومأم ربرح پد۱۳2۲ بولوا ۱۲۹۹
 ۰ ردنوفدم هدوبف یرکا یدل وا توف هدنسملا نوا تن زخالاعیر هد

 هدنل و الاعیر ۱۰۹۵ تبول واندنیس رده ردنل اتذیع 1 ) یدنفا ده یرد ۱

 ۰ ردصاش یدلوا توف

 ندنسهژالع كن راتضح هنع هللایضر دل وندلاخ ( اشاب ناخرد (

 نا هر زج هدنح را ۱۲۱۷ ردیمودح نادبع ندنساما ری كناتسدرک و

 هد ۱۳۰ یدلوا ك هلتر وص قلدرو هنر یر دب بودا دلو هدرع

 هد هلئسم رب هداروا قرەنل ۳ هدد رک قلارا رو ا ترعش هتد امسرد

 ناسحا قانا ريم زم وع دلادعب داهم ردهلکلر وک ییفادص و تەدخ نسح

 هداروا هد نګ رات ۱۲۸4 كردا تره هماش هرکص ندتناقا ردق هنسنواو

 یداللوا رند ناتقط یر ەل وانا رۆ رک وفدم هذ هی اص دعا لااا
 تانا یرب یمرکیو روک ذ یسیکیا یمرکی هدنلاعترا نیح  هدهسبا شعا دلوت

 قرهلواهئر ید یسیرتکا كن رالعوا ردشلیا كرت دالوارف جواقرف قردلوا

 ۰ ردکب دماح ےقم هدهاش یرلک وی لا

 هدناخ ناولس ناتطاس مصعبواوا نددارک | یارما  (یلج یرد )

 ۰ ید رطانا یعرم
 كيئالس هدننابعش ۲۸۱ ۰ سردم ( هداز یاج ۰ یدنفادجم ندلارد )

 ۰ یدلوا توف هدعب یدلوا یم۰

 نکیاندهل نیمزالم ردیمودحكندنفادعا یلهئاب ̀ ( یدنفا یرد )
 ۰. ردم اش یدل وا توف هد ۷

 هیدنف هرکص یدلوا ندناکجاوخ بوش .ندلق . ( یدنفا یردب )

 ۰ ردشلیا تافو الوتقم هدنل والایذاج ۱۲۳۳ قرهلوا ینیما انب یسهعلق

eهدوصاخ رخ رخ و هبلام « ردشلا دلوتهد ۱۳۳۲ ) یدنفادجا  

 ۱۷ رم هد باح ززعلادبع ناطلس رود لئاوا یدا راردا شيعت هلتاسک

 ۰ یدا صاشر < ردغلبا

 ناطلس ردیمودخ ارشاب نیسحند4 روع "هلالس ( از ريم نامزلامید )



 با ان

 ٠ یژیاملس + ملح + یدیشلوایمعا هدنرعرخاوا یدل وآ توف هد ۷

 قرهلوا یسردم هیفوصابا ردیلکح ها ( یدتفا دوم ندلاردب (

 هد موا < ثر ؛ لئامهف وصتیدل واتوف هد ٩٤١ یدشلوا دعاقتم

 یدباشلیا رب رحمت یشاوح هتک ض یدادزا یلاغتشا

 . یدليا اش"كنائا دمج یفوصزدیلندا (  یذتفا دوج ندلارد )
 وا ستقن تنو «"ردشلوا توف هد ٩0۰ یدلوا سردم هدیرده
 ۱ ردراو قیلأت هدربیسقت < یدیا عا هدل وصا

 ندنسابطا نوبامه یارمم هلا شهاوخ هبط ( دهده ۰ ندلارد )

 یدبا < ملح ۰ عاص نیدتم ردشلوا توف ٩۵۰ یدایناکی حد یلع یدلوا

 ریرعكنناقوا دنايلس ۰ سردم زدیلهنسون , ( یدنفادوحم ندلاردب )

 تافوهدنمرحم هد ٩۷۷ یدلوا 9 هد ٩۷ هداناو یدلوایرومأم

 یدبا داّوف یفاص ؛ رک ؛ عضاوتم . شوشب ۰ یدلیا
 شردم ردیلهدنرال ( یلکب ؛ یلاخ ۰ جوک . یدنفادوجحم ندلارد )

 یدیا دام ۰ فرعض ىلع ؛ یدلوا توف هدنااب مش ۸ تولوا

 هلګغ ضعب هدرصم * سردم ردنلزوربس ( یدنفا دوم ندلارد )

 ردلاع  یدلوا توف هد ٩۷٩ یدل وایضاق

 یدلوا ظعاو هدنعماوج نبط الس لیضحصلا دعب ( یدنفا ندلارد (

 قحالم ندلاحرویدا سمفم تدع« ظعا وندهف وصتمیدل واتوف هد 4

 ردیم ودحم

 یلوسلکو ریمزا هعفدیکیاوسردمردیلتدما (هسوک «یدنفادوجندلاردب )

 . یحاصراقعو كالما هداروا بول وادءاقتم هلیساضق فن هرکصیدلوا یمالنم

  هجاوخ . یدا ندناععا تریش نسح+ ملام یدلوا توف هد ۱۰۳۷ یدلوا

 رم یدبا راو ییاستنا تدش هب یدنفا نیدلادعس

 لوباتسا هل ردلو النمو سردم لیصحااب  (یدنفادوجم ندلارد )
 ندنن-سردم یج ودخحم ردغلنا لاحرا هدن را رات ۱۹4 ردشل وا یهلضاق

 لاغچ ۰ یدلوا توف هدنرب یعرکی كنابعش ۱۱۹۳ ( یدنقا دیعس دجم)

 ردنوفد۰هدنلغ وا



 سا

 یر عرش هد ۸۲۵ بولیدبا تسد رد یلامما اب هلیبسح یبهناثک رس
 روهشم هدنمات «تادراو » بولقلاءرسم رهاوخا دوقنع ردشلا رب د ربا همانح

 ۰ ردشمزاب راهلاسر
 هرم ردناذر به ذلایینح ندنسالع صم ( دجان دوم ندلارد)

 یرلفیلأت ۰ ردشالوا توف هد ۸۵۵ نکبا هدنشاب حج وا نافط لولا یضاق

 ۰. رد هیفنح تاقبط « زاجلارد

 يما یدا ندعاشم یسهلساس کرد ینطصم نن دوم ( ندلا رد )

 تافو هد ۸9۵ یدیا ندنساقفر ندلاسع# قا بوا وا یمهفیلخ كو یا

 ۰. ردنوفدم هدکلدیهش هدنراصح یلیا مور یدلپا

 كضراتمضحناخدمح ناطلس حاف ردیماریب . ( یساغاباب ۰ نیدلاردب )
 ۳ × یدل واو هدف ابا

 نطوتهد هنرداهدننافو ڪش ر دندن اعا ی هلا ہتبادیع جش ( نیدلاردب)

 . ردشملا لات را هدنحنافیصع یدلوا دیفتسم مدا یلیخر بودبا

 بویلیا تمدخ هنانس مش یدبا ندنش رط دین. ( هفیلخ نیدلارد )
 یدلیا لاح را هدیماف سصع یدلیاان ه وازرب هدل وناتسا

 ردیساب سهتكنهدازفررعم ردبم ودحم د جش ) یدنفاد وج ن دلا ردن ۱

 یدلیاتافوو هد ٩۱۰ یدلدا لزع بول وا یناطلسماما ءهرکص ندیدنفا یلجماما

 ودشلبا فیلأتیبهیدوعع یسهیظن كن هدجم یدیا خاص « ام
 ٩۰6 ردیسیئاب یهمزج كنراترضح اف (افادوجم نیدلاردب )

 زاغ ربهدشاطابق و ردبام هرایشاب یبهمزجیتیلوت یدلبا ان ینیدجج د۸ ,رلیج همزج
 ردبرف هیناح, دیزباب رخاوا ,ینافو یدابماک

 هدرلاش یدلواتوف هد ۱۰ .قرهلوا یکبیربدکح ) كىنيدلا ردن )

 ۱ ردراو یرصسم نوسنم هما ردن وقدم

 ردیسهلوک تناشاب ىلع مداخ قبسا ردص (یدنفا دوش نیدلارد)

 ذفاک یدلیا تافو مد ٩۳۰ .یدلوا یبیَضاق هردا و بلح هدعب سردم نیک
 منساصف ردراو یدیعسر هد هنردا ىدا < لداع < ا اول

 ردشغد 6 هیف ربخ ال » هاماق و هتسوا بوند « هیفریطا «

 ید شمل وا یم ردم نع هلام ولع لصع ) یدنفا دو ندلارد (

 ۳و 5



 ۱ ۳ نیس

 هدو قبزط نر بولوا هبقف سم « 6 یدل وا

 ۱ یدبا دهازو عناق دقنعم ید

 ميس نفس بولوا ندنیس ردم ردبل هروک رقاب ( هفیلخ یشخ )
 ۳ یدلوا توف ٩۰۱ یدبشل وا لعم هدننکل هدازهش.هب ینا

 ۳ ا ات اں كلت نان دم نانیلس یلچ ۱( ایان
 یدایا ره یانفا هدنابراح

 ۹ هلا لنق ینالمرا یردارب ردیمودخحم تاکی نايس ( كب قاد )

 ندنفرط تلود هرکصندنا یدلدیا بصنندنفرط رلیلریصم هناتسبلاو شع ره
 بجاض هشع س هب اردنا هبلع هراوسهش یردارب هد ۸۷۰ و شلدا لزع

 ما روا یزغتوا لاسرا ندهینس تنطلس فرط 4و دلا ءالع هنوز یدل وا

 هرکصتدهرپ ردشلت | هسبحهدارزواو شعب واص هسصبهدوب هجنحل ۲ ہری

 یدلروی ناسحا یتا وس هزبو هلکلیا یاد ههینس تنطلس هلصالخ

 .هرصم هلک ودیا هدهسیا شغاوا قوس هن رزوا هدننایغط هلو دلاهالعو
 ۱ .,ردشلوا توف الوتقم هداروا كرهلنردنوک

 ضر هبهبنس تطاس ٩٩۱ نکیا یکب هجور هدنارا  (كب قادب)
 دم رەزا ادو )شا ماه قد

 سنا ورکر شلوا رهظمهننرظن هنعا . ,(.ماعناح ۰ یدبفا قاد )

 بس مضض تولوا بلاط هربسکا نفو ید ردوقوا سرد هدنعماج 8

 + ردشایا لاحرا هد ۰ ۲۰ یدا رلبا راذتعا ود ږدنفرعم

 ؛كزوعلا دبع نت لیاسسا (.هنواعم *یصاق ۰ یدنفا دو نیدلاردب (

 لوا ناخدارم ناطلس یدیا ندنسارژو هیقوچلس تاود یدادجا ردیمودخ
 . .یضاقو لمام هاروا یرد یدبشلبا "مخ یتسدملق هنواعس یدج ندنصع
 . کلش ةللع لیصحم بودنک هرصعو همزکم ٌهکم هدنابش یمودنک,یدلوا

 .هدمب بولوا مش ردق هام یتلا هدتافو یصالخا نسح نش یدلا تزاجا

 بلج ءهزفاس راعشالاب یتفجهلوا نالسم یمیلاو زفاس یدلک هب هیوق و بلح
 هدنن راما یبلج یسوم رلیدا هدنایح یتیدلاو یدک + هردا هدنداروا یدلپا

 یلدا نیبخ هدقیزا هدنسناضف تافو كنا یدلبا بصن رکسصیضاق ینو

 تاکرح یدک هبءضز هدنداروا یدنیک هندزن كى رایدنفسا هللارارف ندارو
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 بصن ندلا رو وب یارک یزاغ ردلغوا كیازک لداع ( یارک ت (

 لاحرا هدعبو لاصفنا هدهام جاقرب ردشلوا یاغلاق همارکصف رکصو شا

 ۰ ردغلیا

 بواوانیدلارون ۱۲۰ ردیمودمكناخ یارکتلود ( یلد ۰ یارک تګ ) -
 ندعرفوشلدبا لزطهدکلرب هلردب هد هنسوب هنن هدهسیا شلوا یاغلاق هنسوا

 ردشلوا توف هدلاحوا كردیارارف

 ( ناخ یارک تم )

 هدنفلناخ كشرد قرلو هدنرح ۱۱۸۲ رددالوا رک | كيارک عرف

 كيارک دوصقمو ندلارون هنارک نالبق هرکص رکسعرس هنس هلق ناصید

 عرق اکو هد ۱۲۰۳ بولاق لوزعم هدعب ردشلوا یاغلاق هدنفلناخ هیات هعفد

 هدهسیدنل وا هیحوتتالن دلار ون ها رک رداهب ویتلیافلاق هارک دمع یردارب ویعلناخ
 والدم ندناوهدنف تاذو ردرلشلک هتداعسرد ۱۲۰5 كرهبمهدیا لوخدهعرق

 ۱۲۱۵ وششلوالاسرا هوللدمهن تیاهنو هنفاطروفکتو 4 یلوسلکو زفاسو

 « لوا كدا راتګ »زب ردشلوا توف هداروا هدنجوا نوا كناضهر

 یللاییس بولوا انشا خیرات ۰ راکنا رد » لفاع ۰ ردیکحم ییلاح یسهدیشن

  ردشلواماد ردف یآ زکسهنس جوا هنیایتلناخ ناونعو شلوا لصاو هب یا

 توف هد ۱۱۱۸ بولوا سردم ردیلوئاتسا ( یدنفادم یتح )

 ۰ ردماشو لام یدلوا
 ردبءدق لا كرابحقوا ندا زکر شاط هدننادیم قوا ( رابتخ )

 یرچک:مان ( دیزبابناربوقزوت ) و (ماسحیلوف )و ( ورمخاالنم )هرکصندنوب
 ( هللادج ج ) نیطاطخ سارو ( عاجش ) هدناخ د زاب یصع هدعب و

 رد رشید شاط (ك دچا رادحس ) ەد یلس رود و

 روبغو عیجش ندنسارما یناخ ناثع ناطلسو لرفطرا ( هرق واشخ )
 ( ردناذرب

 ۹66 بولوا سردم ردلهلزوط هز هدیسارف .  (هفیلخ یشخ )
 هدنیجر ۹۹3 بولوا یسیضاق سدق هرکصو ماش سابارط هدنسهجعا یذ
  شیورد بول وارعاش هدهالئنسلاو لام رابدلیا دیهش بودیا كلنزهار رابز رد
 یدبا الام هوذاو سر و ملحو داهن

 توفهد ٩۳۰ یدافوصتهولاع ردیسیلپ وک هیساما ( هفیلخ یثحم )
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 / قالطا هدنفوژا هدهسدل وا ر ومأم هتماقا ههنورب هدنابعش ۷ یدلدبا

 + لضاف * مام ؛ ردنوفدم هدنناتسرقهددنکسکر دشلواتوفهد ۱۰۳۳ وشلدا "

 یعودخت یدبآ دیدح « صاش . صف باستنالا دیدش هلوصا ۰ هیقف < بیدا

 هدننابعش ۱۰۵۹ تولوا یسالنم رهشیکی و سردم ( یدتفایردقر داقلادبع (

 ۰ ردماش یدل وا توف

 | ( اشابدجعیرع )
 یدیشلوا یناک مسهرکصو یمالغ ریکشښ هی زتلاب هدنوناه نوردن اردیلیلویاک

 ناو هد ۱۰۹۹ یدلوا یسیلاو ینومطسف ینا ریم ربم تراب هدناضمر ۸

 قرصتم قرش راصح هرف هنسوا یدنلوا لزع هدئدم زا هدهسدلوا یسلاو

 رحل ادسهدمب تولوا ناود "یعفوت ۱۱۰۵ یدلوا یظفاح قادراح ۳۳۰

 لزعلادعب یدلوایعیقوت اما ۱۱۰۵ ویظفاح سیرفهد ۱۱۰۸ یدل وا یظفاحم

 یرکیكنلوالاعیر ۱۱۱۲ ردشل وا لّنتم یرابتعا بولوا یسیج هبساحم هزج

 ۰ یدایثنم و صاشردن وفدم هدرادکسا یدل واتوفهدنسیکیا

 ناطلس مصعوشلوایئابیویفقرهل وا بایضیف هدتمذح ( اغایرح )
 لاحرا ۱۹۷۸ ( كب یدبع ) یمودخحم یدیشلیا لارا هدشلا ناخ دجا

 + ردشلتا

 ایر
 . هدماظنتیادبو رک هنوبامه نوردنا هللا اشا ظفاح یردارب ردلصالا یسکرچ

 . یدلوا قیرفو اول هلا هنر بسک هدنفو زا ردشلوا لخاد 4 هناهاش رک اسم

 | همورضرا هدنسهحع |یذهنسوایدلوایسیلا و مورضرا ترازو ٌةرابد ۷
 ۱ هنسودنک نوشروق هلفلاشوب كنفترب ءاضتهدنلابقتسا كنيلاهاو شلو لوصو
 ۲ ۰ یدا تاذ رب روسج ردشلنا لاحرا فداصتلاب

 ۲ یدیخارالثا ردم هملاول هلبالوخد ه هناهاشرک اسع هدو ( اشابیرح )
 شلوا ناربم رم هدعبو ارصاریم بونلوا لمن 4هکلم هدناقسا هد ۵۹

 ندنلاصفا هد ۱۲۱۰ یدیشلوا یف یصتم سدق هد ۵۶ هرکصو هفر وا و

 1 ٠ ردشلیا لاح را هرکص

 کیا هدریمزا یدیا دیا شیمت هلتاتک ردیل هنړدا ( یدنفا یرع )
 9 ۰ ردرهامماش ردشلبا لارا هدناخ دیصلادبع ناطلس رخا وا
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 ا

 نژاس هلا سح .یتفادص . مدع هد هسي دلیا نییعت رزو یو هدوا یدلوا

 یردا رب یدبآ رب دم و میش ردشلیا دیش هدن ران ۸۲۵ د ۸۲4 نکیا هدهرد

 عیاضو باف هلغفل و .هدکلرپ هد رحو تولوا ندارما.یخد ( كب هزج )

 بواب تراعو دصحم هدهسور هکردکب ( یسیع ) یعودخحم كناشا یدینشاوا
 ۰ ردشلیا لاحرا هداروا

 هکلکیهدنناف و یردی ردیلغ وا كکبلدام ,یکیینومطسف (مروتوک كىديزاب )
 رال 2 هند كن رات مضح ناخ .د زاب ناطلس هلن رهش باسک او یدل وا لات

 هلغلو توفیدتنا ید قافتا هلبایکب قالفا ایفخو ردشلیا اصلا اکو یساصا

 .نکیاهد رجدادعتسا هدنتنطلسمانارخ.ا وا كهبلا راشم رابرهش بول وار هجرل هنس

 مزح لها یدل روپ طبض وريح ندهینس تنطلس بناج یکلام ردشل وب عوق ویت وف
 ۰ ېډا بک رد دب و

 لاڪ را هدرصع وا یدایلعم كناخ ده نا طاس یلج ( قوص دیزیاب (

 ۰ ردشلیا

 ردشل وا یثاب نابکس هدنرصع یراتیضح یادم .ناطلس ( اغابزاب )
 ۰ ردشیااشناوادم دیه و تاف وهددنسم وا

 هدنرازابقیقدبودیآنطوت هدهنردا ردد مكن هفیلخ یلج (هفیلخ د زباب)

 ۰ یدنلوانفدهارواهدنباف ورد شل نا فق و هرفرب ب وباب هب وازرب

 هدج یدیاقبال هنمانناربوق زوتبولوا شکناک روهشم ( دیزبابجاطا )
 ۰ ردشلیاان دحر هدنازب وق زوتیدل وآتوف

 .هدنلوالا یذاچ ۱۰۰۸ بولوا یسالنم دادغب و سردم ( یدنفا دیزاب )
 . یدلوا توف الوزعم

 هدف نبح بولوا یثابکولب هدنرصع ناخ دمع ناطاس اف ( افاكب )

 كب یدلوا توف هدنمدخوا قرهلوا یطباض یراوح هیراصح یلیا مور
 . یدلاق ب وذم هثمات یسه رق

 ( یدنفادمش ی )
 یدلوایسالنمهردا و یتفم«سردم بولوا ید كن دنفافسو ردیل ه رایسا

 لاصفا هدنرجالا یذاج هنسوا بولوا یسیضاق لوناشا هدنمرخ ۲۳

 لزعهدنل والایذاج ۱۰۳۹ یدل وایرکسهیضاق لوطا اهدننابعش ۱۰۲۸ ردشلتا



 یدنانداحص ردشل وا

 (یبفا لب )
 ۱ یاس هدنامر ۱۰۷۰ بولوا النم ۰ سردم ۰ ردیل هنسوت

 رخ و ردشل وا ىا ایا هدنلوالا یداج ۷ لب لاصقن هد ریدلوا

 . عید ۱۰۸۱ .بولوا یصاق الا هدي هدعقلایذ ۱۰۸۰ یدلیا لاصفنا

 بول وا یرکسعیضاق یلوطاناهدنل والایداج 1۰۸۷ .ردشلیا لاصفناهدن رخ الا
 ۱ ,» یبلیاتفو هدنلوالا عیر ۱۰9۵ یدلدیا,لزع ,هدنرخ الا.عیر ۱۸۸

 ۰ ماشو سردم (یدنفاقفرّلادبع ) یعودخیدا هاوخ ریخ وخاص
 ۳ ر ملیار توف هدنسهدعقلا یف ۱:۹۰ تیول وا

 یدبا ندهبنک ردیلاشاب مس ..( هداژ یبدما ۰ یدقا لیلخ های, )
 ۱ 0 رد اش یدلوا توف هد ۰۲

 ردیمودخم كن دنفا عفر ( هداز بتاک ۰ یدنفا /ع رکلادیع رهاپ )

 . ,ردشلبانفد هدنسویفهتردا یدلیا لاحرا هد ۱۲۵۲ نکیا ندهیلع نمزالم

 ۳ ۱ ںد ماش

 دیمودخ کب ىلع ندندافحااشاب بیع یللئوص ر( كب لیعاعما رهاپ )

 . يدا طاطخو ماش ۰ ردشلیا لازا هد. ۱۱ ۶

 .«د۱۱۸۲ بولوا یسهچاوخ قیلعت نوبامه نوردنا ( یدنفایح رهاب )
 ۱ ۰ يديا یتیطاطلنا میش تن یصع ردنوفدمهدیونا یدلیا. لارا

 .هلبااشایدیشر هل وا ندنرابیمتنم,كنیدنفا تلاح- (,یدنفاقازرلادىع رهاب )

 . هدعب بولوا یبناکشاب ی لش عقاب هدنلابقاكن اشاب دیشر یدیشعا ادب تةلاامدق

 3 دنه ایذ ۲5۲ ویذلاق هداروا هنسچاقرب ق جو ندنس اضعا یسلح تعا ير

 ۱ یا ركح هیسام |هناح دمع ناطلسیلج بول "]ضیف نن نامه نوردنا

 . . ردشلروپنیعت یسیکبرلکبیلیامورافیطلت هصلواهاشدا یمنیلو ۸۱ ردشغل و

 1 ردشل وا ید مظعاردص لوا نداشاب مهاربا ةياور ىلع یدلوا یزو هرکص

 ۱ بدەن وا سا هدننرح ینطصم همزود بودبا دسح هنلابقا كنوباشاب ممهاربا



 ی

 ۰ ردشمزاب هلاسز راد

 تول وا یخضاقو سرد ردشلبادل وتهد ۹۰۱ ) نوڙوا ۰ یدنفایا (

 بولوا لضافرب یدرک اش كالاک نا یدلوا توف نکیا یسیضاق ندو ۷

 تاک یاد همالکو هار مولع ردغلبا هشت و میت ینافلوم عب كنلعم

 ۰ رددنفا یرهوج ىلع یعودخم ردشلبا ریرح هبط

 ینقبرط كناضمر جش لیصحهلادعب (  شوخرسیدنفا یماهلااب )
 «رسفثدح یدلیاتافومد ۹۸۰ نکیایضش یسهیکت یلنوشروف بودا ذخا

 یدا یا

 یهاشدارس بتاکبولوا ضیفم ندنوامه نوردنا ( یدنفا دم یاب )

 هدشاطازف یدا رفوا یراشعا هلغغلوا ج.وزت ناطلس مناخ داشخرف یدلوا

 ردشلدا نفد هاروا هدننافو یدیاب بتکمو دهم

 بول وا ندنس الع نیلک یرمصع د زاب ناطاس ( یدنفا هللا دع یاب )

 ردشلبا اقا هدننافو یبمان رها ففو .یتس هفیظو ارقلا میش هدیدنا

 هنسو هعفدیکیایدل وا ندالع بوشیلاح ردیل هنسو ( یدنفا یاب (

 « هعفو » یدا لاص « ملام ردشالالاحترا هدنرفص ۹٩۳ ردشملوا یسالن»

 نب مشع رش "هراتس نما تش رط هنسوب یراد ص كنهزج ندنش رط یعاربب

 هنسو هناذویدا راشلبا داهظا یتیراداقتعاهرخ الاب هی رعصاب مدق هتحابا هژلءفر

 قرهلو یییرفن یکیا نوا هدنساضف نیت بوک یرما یراشینفت هدنفایضاق

 یمودح ىدا لکد كيسک | هحامزوا ردحلموب هداروا یدسک یییرلشا یخ ۱

 رددنفا یطص»

 بولواییما جامو هبرا هرکص ردندهفرفتم ( هرف ۰ یلچییهذیاب)
 قرهنلو هدنامدخ ردقهثلاث دارم ناطاس طسا وا ندیناخ نایلس ناطلس رخآوا

 توف ابفاعتم ردشلوا نیما هواه روس هدننانخ كثلا ناخ دمع ناطلس ۳۲

 دخلوا
 یسیضاق دادغلو دماوسردم ردیلهیالع ( وانم ۰ یدنفا ىس ىلاب )

 یدنا بیدا و روفوو ندتمو فیفع یدلوا توف هد ٩ تواوا

 ماشو رکب راید بونلو هدنرلشبا هیلامروما (كچوک ۰ یلچ یاب )
 یدلوا توف هد ۱۰۱۰ یدلوا یرادرفد هنوفو

 توف هدنناشهر ۱۰۲۹ بولوا سردم ردیلداب رؤف ( یدنفا یاب )



 ۱ ع

  یدلوا ۍسانا یرهکی ٩۲۷ ب وشینب ندنویامه نوردنا ( انا یلاب)

 ۴ ۰ ردشا وا توف ۷ و هدیداس یدنفامالسلادمع رادرفد ۱

 ۲ یکی هردوقشاو شل وا ندارما بوشیش ند واهه نوردنا (كب یاب )

 ۰ ردشلما لارا الوتقم هدنلاس ٩۳2 هلفغ وا تیاکش هدنقح قرملوا

 ) هحوق « اشا ینا (

 ۴  هجرا هنسبوهرک وا تسورفو هدنسهیاسیرد ردیمودع لوس كناشا : یک

 | هرکص هنس یکیار ؛ یدلوا یظفاحم دارغلب ةمعص ۹۳۹ ید یک هردنم

 3  ردشل وا یظفاح دارفلب هب هدنفو زا یتبم هنموزن قرهلوا یسیکب راكب هتسوب

 ۱ .(كشیورد)یمودخم یدبا قداصوروبع و یزاغ ردشلبالاح را هدنلاس ۳۲

 1 ٠ ردشملا توف هدنلاس ۷ بول وا یکب نیدکسهد ۹

 3  قرهلوهدلوفهرف هبا هدن رفس مچ یداتاذ عیجش و یزاغرب (هدوب و یاب

 ۰ ردشلیا دوج ویاثا هداب ؛راح و شاوا روامان هلفلا مساو هلک ندنعشد ادتا

 . نویفا بولوا صاشو سردمو یعودخم كنيبلج رفعج ( هدازجان یبلج یاب (

 2 ید هيمو هکنوج ردشل وا توفندزوو هد ٩2۱ هلغلوا البم هر و

 ۱ یدشم الشاب ها نوفا
1 

 ۰ ( اشا یلاب ) ۱

 1 ت رلکبیلوطانا ٩۳9 ضیفتاب و شاواندا رها ب وشیتندنوبام۵ ن وردنا

 1 شلدا لرع هد ٩۰۲ یدل وا یدلاو رکی راد هد ٩۰۱ لزءلا دعب بول وا

 1 " ردشل وا توف بيرق هنلاس ٩٩۰ ردشلوا یسیلاو نیدوب هرکصو

 ا ؛را هدناخ ناهلع ناطلس رخ قرهلوا یشابیحوط - (اغا؛یلاب )

 3 ۰ ردیساناب یعماح مط ےط هدهناګ وط ردغلیا

  رلیجویفهدن رخ الایذاج۱ یدایشاب ریکتشاج رد وردنا ( افا یلاب )

 س ۰ یدلوا توف هدعب یدبشاوا یمادخک

 ۱  ناطلس تواوا نک اسهد هیفوص رد دب ممكن دنفا مساق ( یدنفا یلاب (

 1 هدن غص ۰ یداردا امد بولو هدرارفس ضب هلا یرلتمضح نایلص

 | ردشمهلا اشناهکتو عماجو هبرترباکوب یدنفا نجرلادبع ندناضق یدلوا توف

  بوزاب هلاسررب یرهلوا هدر هنس هلاسر هدنقحردق ثالاکنا یدالاعو دهاز

 هص وصف هل را هلامررناد ههل عمر وما هدریسافت ۰ ردشهردنوک 4هداز یوج



۱ 
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 سس ۳

 ررونا و هدل رابجا جاقر راسواشاب دجاهداژ یشکحا هدهنردا ۰ زدشعلاینتم

 و نوک رب یم هن راما مارک | هثدو رد رب نارووا بیرف هرانود نکیآ

 بح ام نشان 2 ر یو ره كمزب بایرا هلکعد زکی هلید زروهدنک زن وهاب شد ورد

 طخ ه.هدازیسکعآ شیزوردردشعد روش هنلوا مولا كيقرف هدا8جرت ,

 یدبا راششبل وک رلا وند ون هلکعاد «: تو ع٣ هوابش مسا هلا غیفر یکک وک نس »

 هل وتل كب قرف تقون تاذو و شل وبلوصح یراد وضقمیلکو ک كسلح باب زا هلنامز
 تزد نوا هسا هداژ یتکماو ردشا واراح و ه هطروو اضفر هسیدل وا كلام

 ردشکچ عد قردلوا رادزفد هلواناخ دجتا ناطلس هنت

 ردشلبا لاح را هد ۱ تولواندالضفریهاشم . ( یدنفاقاتم اا ) نا

 توف الو زەم ندماش ردنلغوا كلنذنفادجحا نل ویهوط (  یدنفاقاب )

 لثاوا قرهلواتیطخ هدنعماح هدازیاخ یدلوا داماد هب هداز مشاه نالوا

 یدا طاطخو.صاش ردشانا لاعرا هدلوا ناخ ديما دبع ناطلس

 هاب اب )
 ناطلس لئاواو یدلواندارما شیفتلاب هدنونامه نورد"  ردلهنلاطتا

 هدنلاس ٩۰۰ ردشلدا ماوزت ناطلس ام و شلوا نیشن هبفریزو هدیاخدزاب

 هسا عماح رب جد هدنداعسرد یدلیا | مماح ر هدبلاطفا یدلوا توف

 ردشلیالاک ایسهلالح یعماح ردشلدا نقد هاروا هلتعاوف ویا و هدهسیدزلشاب

 یالدا نفذ هازوا هدنلاعرا ید ناطلس

 هدعب تولوا یسردم نصعو سردم ردیلتدا ( هرف * یدنقا لاب )
 روهه رب یدلنآ لر یسرد قزولاق هدف هادیکنا توسود ندنا دل وا دعاقم

 ید ی دنچ ردشل وا ":توف هد ۰ E فو هبالع بوناب رل هرج هلا

 ردقمزاپ باوج" هنسهلئسا

 رق دنا وا ندارما شیفت واتس نوردنا ( نارق اا یلاب)
 ردشف وهدرابرح قوچ كم قرهلوا یمیکبرلکب هسلس هدناخ درا اطلس

qeىلع تم وڏ ىدا نداقدصا و ناعم . یادلبا لات زا هد را رات  

 ( كم قططم ) یسادهک ردراراد بزاح یک ینودنک شد رکن لک روطو

 هژقمشب راق هند اسف یلج مرلسلادبعرادرتفد هد ٩۳۱ و شل وا ندا ما ندهرکص ِ

 Nt . ردشاوا لوق ا



 یناتسلا ء زا

 رها د
 .۰ ی

۱ 2 

 هسامع ریهاشم هک دوخاب ییاغع لیس

 ( ءابلا فرح )
 .هدنلاس ۸۰۴ هدنشایناسکس تولوا ندنریهاشمهباربایارعش (ییادوساباب)

 یدلوا توف

 هلا یارکیزاف یردارب ردیمودح تالوا ناحیارک دمع ( یارک اب )
 لاغشا یغلبافلاق هدناخ وو یتلناخ یارک یزاف هلقفلو هدلتق ینیردب هد رق

 ردشلوا توف الوتقم هدنلاوش هنعواو شلیا لاصفنا هدنبجر ٩۳۰ ردشملا

 ( هدازی هک ود ۰ یدنفادم رقاب )
 .یللفوص و شلوا ندالع توشیلاح ردنمودحتکتنمسح یاب ی هک ود

 هنردا هدننابعش ۹۸۷ بولوا سردم ردشلدا نییعتعم هن را هع رک كناشاب دم

 لزع هدجر بولوا یمیضاق لوناتسا هدنسهخایذ ۹۸٩ یدلوا یمیضاق

 :ز# ولوا یرکسعیضاةیلوطاناهدنل والایذاج ٩٩۲ ردشلدبا

 ۰ یدبا مفتسه ° لکوشم < مناف ا < یدلوا توف هدنسکیانوا

 ناخداےم رصعرخاوا ردیلغوا كطخرب ( هدازلالد ۰ یلجقاب )

 یدا بتاکو صاش یدایا لاح را هدئلات

 ( یایلادبه 2 اشا قاب )

 یدلوا رادرتفد هرکصو لصح ضیفتلاپ هد-غاچ وایرصکی ردبلهلردا
 لز هد ۱۰۳۳ یدل وا رادرتفد شاب هد ۱۰۲۲ و رادرنفد هر وا هد ۰۹

 ردشلوا رادرتفد شاب ابا ۱۰۲۹ بول وا یسیلاو هنسو هد ۱۰۲ ؛ و شلدا

 بول وا رادرفدشاباثلا هد ۱۰۳۰ ردش1ردن وک هربا زجایقنم هللا لرع هد ۸

 نکیآ هدداقوت نوابه ی ودرا هد ۹ یدلروب ناسحا یس هاب ترازو

 هنسارقلاراد هدنراوج یدنفازک رم بولیروتک هتداعسرد یشعنردشلنا لاحرا

 ٍ یدا فرام هرصع حازم و ؛ قفدم « ناد هتکن ؟ وک هفیطل ۰ یدلدا نفد

۱۳۳. Weer 



۳ 

 رشد

 دلج ییغکیا

 سس چە وو

 قم
 »3 زن

A 
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 هلبتصخر كنسهللح تراظن قراعم

 ردشفلوا عبط

 ( هصاعهعیطم )



 هر
۱ 2 



ANاد ی  

 هود ۱۳۰۹بول و اقیرفابفاعتم یدنلو هددبوف قرهلوا اوآریم ۰

 لخادهنغلناکرا یمودراتداعسر :هدعیدلیالاصفناهد ۲۰۷ تولوا یالاو

 ۲۰۳ یدلوا شر هنسودرا تداعسردهدناکشن لراودرا هد ۱۲۰۹ بواوا

 هلنالاصفنا ندتسایرهد ۷۸ یدلداهوالعیغلماقعاق یتیریشم هیطیضهدنل والا عر

 نانسب هدوا یدلوا توف هدنسبدب نوا كن رفص ۱۳۰۱ ردشلدا دعاش

 "هدافا ار رګ هلفلوا ضراعمعص هنرلفالوف ندهرکص یدلدبانفد هدنسهلکسا

 هغلوا یماو ضاصیجد اشا درشر یریشمودرا نامزوا یدا رونلوا مارم
 یدانیطفو یک ز ردند هب ض تافداصت یرغلو هد رادرب

 تدم ق وچ ر ویالارپمو ماة٤ اق بوشوت ندهناسرت ) اشا ی رص بو (

 یسل و د رحم تایساحو اولریم هدوعلا دعب بوتلون ارومأم هده رګ نیمرح

 هدنتح نیمزحم نیمرح ردشلیا تافو هدنشب نوا كن رقص ۱۲۰۸ یدیشلوا

 یدباتاذرب ندلبع واق بایزا و شلآ هلق رات رب هلیمان ( تأرص ) لصفم

 ) اشادجا بوا (

 یکیا ویشابزو یدقیچ هلکلب رح ناکرا هد ۱۲۷۰ هللا لوخد هب هب رح بتکم

 هد ۸١ بول وا ماقعاق هد هنسر و یثابکی هد هنس شب و یماغا لوق هدهنس
 یریشم هب رابهد: ےب نواكن رخ الا عر ۱۲۹۰ یدلواقارفهدعب ردشل وا اولربم

 ودرایضکیا ابقاعتم و شاي اافعتسا ۱ یدلوایسلا و نع و یربشم ود را یک دب

 یړشمودرا یهشبارخوم ردشفلوب هدنرا ه راع هيسورو ترصقرهلوایربشم

 هرکصهنسشب و شلوا یسیلاو سانمو یربشم ودرایصچوا هد ٩٩ بولوا

 بولوا ینادناموق موج هنانودودح هرکصتدمرو یسبلاو هاب هد ۱۳۰۱ |

 ۱۳۰۷ ردشل وا ىس ووتو اقاعتمورتسانم ۱۳۰۹ ردشلنا تمدخ نسح

 ویدخ ۱۳۰۹ ردشل وا وداع هاا مسر قامالسو شک هتداعسرد صفت [ ٠

 ردشملوا زومام هناا ضبا ناشیلام نامرف دن ات مط ح اشا لح سابعیصم | ]

 كنسهدقعلایذ ۱۳۱۰ ردشملوا یهاشداب ترمضح ا بفاعتم ینتدوع

 ناطلس هدلاح یقیدا وا یی راص هغاصس ر یشنتواتردشاوآتوفهدنسهکیانوا ۱

 تعصو لضافورویعو قداص ردشادبانفد لاصبالاب هنس هاب یسهرتدوج "

 ییناقع تار هدباب راح یعیدنلو و لء اک هدهب رح نون :قیاقدو لئام هوکسو ِ

 یدا لفام و راد و لث اماو نا رفا ن هدهظوا#

 1 3 فال الا فرح تک (



 ی ab لارا ۷ و یو و كنید
 کک ید یبکیاره ردا TEDE شم را هنرزوا یتیصو

 ردیدنفا یحم قیفو مالالا لغوا یدنلوا نفد هدنناتسرېق هدد

 a ناخ دو ناطلس شیفتلاب هدنو امه نوردا ( اغا بولا )
 7 0 2 " مداروارذ هلر دن وکه اقا هرنصم هدنلوالایذاجج ۱۱۰۹ یدلو یهاشداب بحاصم

 ۳ یدلواتوف
 ae لاح را۱۱۷۲ ال وزعم ت و ۳ نف یالع ) یدنفا توبا 1 2

 ۴ ر .. يا
 . دلو انتک قاح وا بوب وی هدنغاح وارادحص ( ناو (

 3 ردثلدا نفد هدعناحرت هدنلخادروس ES و هد ۱۲۰ ۰

 ۰ یرشکی۱۲۱۲ و شلوایمادنضنک لوف قلاب ردرهکی (  اغابوا )
 * لارا هدعب یدلیالاصفنا هدنربیمرکی كنلوالا یذآج ۱۲۱۳ بول وایماغا

 3 ۱ دعا

 1 ۳ قابا ۱۳۶۳ یدلوانا ربریمو یثایوپت ضففلاب (  اشاببوبا ) ۱
 33 ردفلنا لاعرا هد ردشن وا یلتفاحم
 . ۱۳۵۵ قرهلواسردم ردیلیلروچ ( هدازکبناقعیباح ۰ك.بولا) .
 ردنوفدم هدوا یدلیاتاقوهد

 ردیمودنحم كناخا یسح یاح ندنرالغوا ناشهرق ( اغابواحاطا ) 1

 یلستم ناخ وراص هللا درف" بسک هدننلایا ندا ردودارب كناشات بوقعب
 ۴ چ ا دارد هدنس هد ایذ كن هثسوایدلبالاصفتا هد ۳ بولوا

 . یدلیا ریت ادر ییععاح ردح هد) ون اتسا یدلیا تافو هدنمرمخ ۰۱

 3 : ناقعەرق ندنسان رفا یدل وا ناسحا دکی قداص یودح قاشنو هنر هدنافو 2

 7 3 و بول وایسهدوو و نکرتو یشابیویق . ( اقارکبوبا ) هداز 0

 ی زیم هدای شیفتلاندهاهاش رک اسع ( كیربص تونا جالا ) ۳ 2

2 2 

3 

 ۰ یدلنان هد هدچاهحهرف دا تافو هدنم مدعقلا ید ۷ ۲۳ بولوا را

 رک اسعدنا کردیم ودخم كياد مای یدنفا قطصم + ۳ اش یربص بوبا ( ۰ و

 ا ا رترك صع يورو رول یا لخب هدیماظن



1 

 و

1 
۳ 

 بس 65٩ سا

 یاب جد ییربم لدو ردشءاب فذ و هنعماحابلک ندنبسح قورت بواوا

 ۱ ۰ ردشع وف اغاجاح هداز

 یسهفیلخ هلا همانا نددنفادوجحم یناده ردیلنامهرف . ( یدفا بو )

 ۱۰۳۰ ردششوا اشنا هنمان یسهیکت ف رشا .هدنشاب دس هددسور یدیشلوا

 ۰یدلدبا نفد هدهیکش وا ردشانا لاع را

 ( اشاببوبا )
 جوزت ییسرداد كعبارناخ دارم ناطلس هلضصیف بسک هدنوامه نوردنا

 یسهاب ترازو هدنراگرات ۱۰:۰ یدلدبا بصذ یعاشن هدنجورخ هکلنا

 سصم هدندرد نوا كن رفص ۱۰۰6 یدیشاوا طفاس ندلابقا ۱۰6۹ بولیرب و

 لاحرا هد ۷ نت هدنزکسنوا كن رفص ۱۰۶۹ یدلوایسیلا و

 ۰ ردفو یربخ ربا هد هسا یثنمو بتاک ردشانا

 ۱۰۲۸ ردیلغ واكنیدنفایسوم یستفههفک (  ءاقیلاوما ۰ یدنفابولا (

 هتماقا ه دفکو شلیا لاصفنا هلتاکش قرهلوا یسالنم هبلفوسردم ردشلنادلوت

 لاصرا هدنرفص ۱۰۹۰ و شاوا نکاس هدهنتسا قالطالادعب ردشاردنوک

 یدا لضافورلاع ودشلنا

 یشاب یبوبق ردمم و دم كناشاب د ( هداز هحاوخ ۰ اشا بودا )

 هدناب راح هدنګ ران ۱۱۰۷ ردشلوا ناریمریم هلغخناو راح هدننابراحم اتام او

 یدیا میم و روک - * رد تا لیکت

 ۱ شاپ برپا )
 ..یدیشل وا یثاب یبورفو یسادضک هلباستنا هاش لیلخ هجوق رددوبنرا

 اروم ترازو هلغغ وا ربدقن یتهدخ ۰ ار ناسحا قلنا ریمریم هدعب

 ۱۱۱۲ بوا وا یسیلا و یلوطانا ۱۱۱۱ یداوا یسلا و كيالس و یرکسعمم

 ید مدقمو عج ردشاوا توف هداروا ۱۱۱۳ ردشاوا یسلاو هبوف

 هدنمرخ ۱۱۱۹ بواوا یراب رهش بحاصم هلسهص (اغابوا )

 چاقر یدل وا مرطا میش هدنرخالاعیر ۱۱۱٩ یدیشاوا یرای ره رادهنزخ

 ۰ یدلیالاحرا هدر ونم ةن دم هرکصهنس

 ٠ لاو هیزوا هللا قانارپم ربمبودبا ذوفن بسک ردرانان ( اشابپوا )

  ردشاواتوفایوکسو شاهالزع هلقلوایک اشیلاها ندنلظ ۱۱۳۱ یدیشلوا

۳ 



E 

 8 ا یسادخک كناشاب د ا مظعا رد ص ( "شک ندا )
 E یدنلوانفد هدوص وصح ی رترب هداشاب دواد هدنافو یدلبا ان . یتعماحوق

 و (اشاب نیا )
 ۰ شیح هرکص یدآ یمانا كولي هدنس هبراحم هرصق كل دمع مزاب

 3 . هترتعاطاكردا هبراجم هل رلماما هدیز یدلوا لک یتسیکب رلکب

 دن .ر میت و اتفا هساراو مدآ رادلام ردقت هدنع ځد ندفرطر هدهسیدشیلاح

 یمدآواشاپ وصناق یدروتوا بولیکچ هام هد ۱۰۳۸ یدلدا لزع هلفعشیلاح

 ردشهرک دهانک هلْالت

 ٤ ) اشا نیدیآ (

 | ناربم ربم هدنلاوش ۱۲۱۲ بولوا ا لیلد كن اشا ناذع یجروک

 هد ه راع هد ۲۲۷ یدلوا زّومام هب رح هد ۳ هلا اا رود ردشل وا

 .هدهسیا شارو ناسا ترا رو هن رروا یسلوا رادخ ر ندن رب ج وا

 ۳ یدبا قداصو رویغو یه ردشملیا تافو ادیهش

 . رادکما نوبامهناوید یدا یتطصمایو دمج یعا ( شواچ یلوجنا )
  یدیشل وا یناطلم مدنو بحاصم هلفلوا .مدآ رب مدنو كصخم ندنر
 د هعبار دارم ناطلس هدعب یدیشلردنوک هناربا هلترافس قلارا رب یتح

 انا رورف هددجا ناطلس یدلوا توف هدصع وا یدلوا عدو بح اصم

 ۱ ردشغ وا نفد هدن رق یعماح

 . نوسروط یکب یسرق ضبفتاب ءداروا ردیلیرمکلاپ . ( یکیلبا جاا )
  ردشلوا ندارعا بویلیااملا ه هبلع تلود هد ۷۳۷ بولوا یربرو كکب
 ۳ قو ر یدلوا و قرهنلوب هدنامدخ هلبااشاب نایلس هدازهش

 .یدلیا رام ورات ین ممد نایورو هن رزوآ هلا همیظع تیعج رب یتح بونازف

 رونل واتیاور ر یی ندندسح كناشاپ نیهاشالالن و یدلیا تاف و هد ٩

 ۳ يدا قدصاو مدقمو رویغ و میح#
 3 زوم یف یدبآ ییشاب وس تللو ناخ دام ناطاس ) كن هنا (

 بوډا رارف ههردا هلبایلچ نایلس یدنلوب هدرابرح ردق هنس هبراحم روج
 ۳ ردشلوا لوتقم هدن رح كنهدازهش و یدنک هات یلج یسع هدنداروا

 ردکب "رورف ینکی

 یودض ك كن ندربرای رهش روخاریم . ( هداز روخاربم ۰ كنا )
3 ۱ 



 ها
 مظعا رز و ها اسەر 3 یدل وا یا ریز و دا ثلاث ر ز و هد

 1 لدام لفاو ردن وف دم هد وبا یدل وا تو هدنلئا | وا یو A٤ یدل وا

 یتح ب وا وا لثام ه ی رمن ت ژک ر درا و یس هرثک تاریخ یدیا رپ د ې هدهسیا

 هل وغهرف اشا سابا « یدلوا عقاو یەم اللاص كشب شب ق رف ةعفد هدنغان وَ

 یدلاقیدال وا ثاناوروک ذ ردق یعرکد هدنتوف ردشعاب هئاثم برض « یدقبحا

 هدنلئا وا ینا ناخ لس ناطاس ( (كیدجا )ندن رم ودخح ردف رصتءهن راتیل وت یناقعا

 دو ) یرکیدرداربهد VE نکیآیب بانی (كر نایلس )یرکب دردشلناتاف و

 یاقاخ دم ) ندندافحا ردرلشل وا دیهش توف هدسبریفهدنسهب راح سیرذ(تكب

 ۰ ردراو یرعش ناودیدلواتوف هد ۱۰۱۵ نکیآیکب قاصسو هقرفتم( كب

 0 ( اشاب سابا )
 دادغیهد ٩۵۲ بولوا یک راکب ضوفتلاب هدنوامش نوردنا رددوترا

 رکبراید هد ۹۵5 یدلربو ترازوو یدلیا رفس ه هرصب قرهلوا یسیلاو ۱
 هت رکسع كنابول وا یسلاو مور را هدنناصع د زاب د| زهش یدل وا یسیلاو ۱

 لزع ابوکنم بولیشالک | لیمو كلارتشا اعون ییالوط ندنسمربو حجم ولعن

 بادا هل فالو شرورب هدن وامه عرج رد_ثلوا توف هد ۲ ردشش وا

 یشادنرفردرلاشا ینطصمو دوم یرالغوا یدیالمک یسوبق هلاک قتورمو

 ۰ ردشا وا ثوف هد

iEید ۱۰ |< 

 یدل وا دعاقتم قروه وا ییّتفم نوزنرط سردسم ) یدنفا س با (

 ندالصف یدبادقتعم ٤ روفو ۰ خاص ۰ یداوا توف « سا

 ۰ یدیشلدا ناما هدکلرب هلا ھر ا زر تولوا |

: 

 ا نادضک نوف توش ندا وا یک ا )
 قلاباب هاغا ناهلس یسافا هداعسلاراد هدیات ناخناګ نارد نداده

 قرهلوا یوم هد ۱ ردشاوا ی حاص ذوف هلغلوا بستم هدنماقم |

 ی ودشلواتوق |

 یدا یک راصخزوک بواوا ندنااجر هبقوچلس 24 كى ندا )

 یدنازفترهش بودا هراح هلا رامورو یدلوا لقتسمهدنلاوز كرابقوچملس
 . وعو یدل وا كلام و تبحاص ردق هرم زا و یدل وا بوسنم هنهان تمالوو

 ۰ ردشلوا توف هد سصع ناخروا ناطلس یدند ( یا نیما ) هتم



:  
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 ع .ردشلوا ۱۰۱۰ نکیا یسیضاق سودربولوا یضاقهرکص و سردم ردردارب
 ردراو ینیلأت رب ولدآ « لد نسح » بولوا عاشو ملام ۱ 3

 كندا ندلایص هصلها ندناضق ردیل هسورب  (هداز هصلها) ٠
 ید ملام یدلوا توف هد ۱۰۱۰ نکیا یسیضاق هفک ردیم ودخحم 3

 ) یدل وا یهاشداب نذّوم ( هداز توف ۰ یدنفا دجا یهآ ۱۰۰/۸ 9

 ردماش ۰ ردشلوا توف هد .۰ ۱

 ( یسیکد راکب هنسو هد ۰۵ تولواندنما ر قلدوبان را ( اشا یدرایآ

 ردشل وا توف هدعبو ردشلدا لزع هنسوا ردشلوا ۱

 ) ود هدکلرپ هلبا یدنفا مرکلادبعو اشابدومن_ ( يدنفا سابا شورمه  .
 ندکب رمضح هرکص لیصحلاب هدنوابه نوردنا هللا ادتهاو شلک قرهل وا .
 : نیبعذ عم هنن رات طح ناح دع ناطاس اف هدنکل هدازهش ردٌملیا علما ۲

 قالخا بیهذ ردشلوا لخاد هنس هرمز نفوصتم نیلک هرکص قرهنلوا `|
 رەت یدلیا لاحترا هد ۸۷۵ ردشلواندهنظهدهجرد كچهندبطق هللا ۰

 یدبالضاف رب شنا مث یلوطعو
CS 

 هداسيتفم هلب راترضح ناخ دمع خاف ناطلش بوشیتپ ندنوبامه نوردنا .
 ردشلوا لئا هنسهنر ترازو ابفاعتمو یکبرلکب هدنواه سولج ردشماوب _

 یظظفاحهسوربآ هدنسهعفوج هدازهش یدلوا الال هد زباب ناطلس هدازهش هدمب .

 شل واریسا هەدازهش هده راع یدل وارادرس هنرزوابولوا  YANهدندب هد 2

 ید 0 ردم ردشلدبا لتقف ۰ 3 ِ

 ) ەد رد رام كن رات رطح ناخ دج ناطاس 2 لا وا ( اغا سايا 1

 ردراو یدعسم هناخجا رس یدللا تافو ۰ ۱ :

 ۳ هدننافو كنهدا زهشهد ۱ ید ندنسایما ج هدازهش ( كب سابا )

 ۰ ردشلوا توف ایوکنم هلا تدوع ندای وروا

 . ٭ ردشلوادیهشهد ٩۲۰ هدنسهراحم ناریدلاچ بول وانداحا (كبسابا )

 1 6 ( اشا دمع سابا )

 3 واته نوردنا ردفهنامار كناخ لس ناطلس 'رواب ردیلهن ولوا

 ٍ,رلکب إ قومطسق ٩۳۵ ۍدلوا یماقا یرچکی هد ٩۲۳ یدنلوا هیرت بونلو
 ۱! ییکب راکب لیامور ابقاعتمو ماش هد ٩۳۷ و یلوطانا هد ٩۲ یمیکب



 چو بس
 ۱ ردشل وا توف ال وتقم

 هدل واناخ مياسناطلسصعیدبشل وا يکب هبرصیقضرفتاب (کب سیوا )
 ۱ ردشا وا دیهش هدن رح نارا

 ) اشا سیوا (
 یردا رب كناشاب دم یلقس و یسهلوک كن راترضح لوا ناخ ملس ناطاس

 بواوا ندا ص اهرکض ندنتداهش كنشادنرف ردشعا ضیفت هدهاسو بواوا

 ید ینکلیکب راکد باح و دادب هرکص .ندنګ رات ۹۰و شم وهدا یلیخ

 ینونسح ناولهب ندایقشا ٩۵4 یدلوا یسیکب رلکب نم ٩۵۲ ردشعا زارحا
 لتقف اصاصق بوتوط اشا رومدزوا یناواهپ هرکص هتفهرب هدهسیدلپا دیهش

 ردشءامهملوت هدنمدخ یک یردار هل وا ترشع لها و شطبلا دیدش ردشعا

 ( اشا هجا وخ اشا سی وا (

 هل لیصحت تولوا: یدنا دع ندناضق یردب نیل راق زوک نکا
 ڭچوك هلی هرص+ل اشنا ا ەنلاثما واشاپ ی ی وا ندنسهنک هیلام هدنداعس رد

 ردش) واراد رفد شابهدن بصم ثلائدا رعناطلسهر کص ندقدل وا رادتفدهتروا و
 رادرتفد شاب رارکت هلبلجهدنرخ الاعیر ٩٩۳ یدلردنوک هنکلیکب راکب نودب
aزوی-ثب یونس هدننامز بولوایسیکب راکبرصم هدنلوالایذاج ۹٩۵ یدلوا  

 رو
 مس on هفت

 ترازویمهنس ۹۹۸ ندیبسو ردشلیا غالبا هکیزوشلای هبلاسرا یرولف كب

 هدهفارق هدرصءردشل وا توف هدنسهدعقلایذ 4٩۸ یدل روم ناسحایم ها

 عماح ر هدندامس رد ید افرام هد هلام روما فثاو هرصع جانم ردن وفدم

 سوا ) یدیفح رد( اشا ده ( يمودح ردف ورعم هد اشا هجاوح هکر دش اب

 هدمب هللا لزع ۱۰۵۶ ردشلوا یسیکب رلکب ریازج نالوارویشم هد (هداز اشاب
 ردشا وا .توف

 هعزو دەب ردشوایشاب یہا واحس بوشیت ندن وام نیبام(كب سيوا )
 ٠ لهعته ىت ۸ لو ردشا وا ی هاب یہا ولح هل رلج ەن هر دلر دن وک هنکلکب

 ۰ ردشلوا توف الوتقم :هدنسەدعقلا ید ۱ هلغلوأ ناخرب

 یحبلا و یو نیاهد ۷۰۱ بوا وا ندهباعمدء دقیا رها (بلادوش وا ۱

 ردشا وا توفال وتقم هرکص ندنمدخ هنس هجن ردشلوا

 تندنفا محرلا دبع ردیپوردنا ( هداز بیط یدنفا دم لها) 1



 ی نرو رج وب

 ی ۱ (اشاب رود زوا )
 ی Re هرم هدکلر هللاباستنا بسک هاشاب نال مداخ ردسکرج

 ن هدنلاس ۹۵٩ یدلوا نداما ب کرک هنع هدعب ردشلوا فش
 3 ردشل وا یسیکب رلکب شبح هدندوع و شع اافعتسا هد ۳ بول وا یمیکب رلکب

 1 ed هدع وصم ردنشلنا لارا هد. ۷ بونلو 7 هداروا

 ۰ رداشاب نام یجودحم یداقداص " ردم ؟روسج ردنوفدم

 1 5 تلود هد ۹۰۱ بولوا ند هیارا یارما (ك ولروغوا)

 ۰ اوا توف ه هرکصندقدنلوب هدنامدخ ضعب ردشاوا لخاد هنتمدخ

 )اا رهمالوا )

 یدچ رباهدنسهعق و نکیآندنراعبات یل وفناطیش بول واند رایه از دبل هکت

 3 ردشل وایسیلا وناحنابرذآبونلوامادخسا ندنف رطین ود ناریا هلییسح یتعاعش
 ٠ ناولص و شعا برح هلامابق هدنهلعبسام4ط یهاش نارا هد ۷

 HE تنطاس بناحهد ٩۳۸ هلکلیا تعاطا وتد وبع ضم هن رات رطح ناخ

 هبدینستنطلس ثلا یس ودنک هاغلآنارب ایز بت قحمار دشلیا ما ودهلبادادمآیغیدلآ

 تنطلس بناچ دف كنا ورو "رب ربت ویدلباتقا دص راهظاهد ها و تاب رام بولک

 1 قشر واوآ ی کبک سالت ٩۶۱ ردشلوایسلا ونآورو رب ربت ندهینس

 1 اس بولبروچ هب یا مور حاصل هنسوا ردشابا لتقینآ بودا 4 راحت هلا
 رب هيلا هاتفاحم یهتسو هلتمدخ نسحهدنسهراحم هوږې ردشلوا جت رک

 هدودح رار قرهلوا یدیکب رلکب مورضرآ هدنتعاطا ازریم ندنرالغواهاش

 3 © ردشلوا دیهش قرهللویرضاح هنسهب راحتءونب هدنلاس ۹0۵ یدلردن وک

 ح هکردکب و یلغوا ردشلروک یتامدخ نسج یدا قداصو رردمو رلد و

 ۳ نکلو قرهلوا فرصتم هتماءز یاچ دمخ یتریغ صاش یمودحم كتا

 گ ردشلوا توف ه ہدنکلخک

 3 زدعمزا هناسفا ماطر قحا نو ا راد

 6 نا ا هدننایح یرد ردیم ودحكم بوقعب یکب اشننم ( كن سد وا (

 نوجا طض ناروا هدشافو یدیشافار نهر هدنناب یراترضح ناخ

 ۱5 تدرد یاد لو دف همدراف نیذفاط را یدل وا مدت



 ما

 یدبا یهو عج یدلوا توف هد ۸۲٩ و ردشل رو ترازو ابقا-هتمو

 یدلیا تافو هدهسور ردندنازع ناخ دم اف یصع ( یزاف جروا)

 ردراو ید هدل وماتسا

 یرازجردردارلوب كناشاب ندلا یخ روهشم نادوبف ( كى جروا )

 ۰ ردشلوا لوتقم هد رح هد ٩۲۲ یدلبا تیالو نالعا لا طیض

 ( یزاغ كب « ده » سونءروآ)

 ضم هباشاب ناهلس هدارهش تواواندن راءدآ ثاکب نال ییعب یسهرف

 لخاده هناهاش تمدخ هدنسولج ثاوا ناخ دارم ناطلس ردشالا تیدوبع

 ردشفلوا عتق هد یسیژک | كنایالو نانو هدنیط كنلبا مور بولوا
 دنسهصکب رادرا و هرکص تواوانک اس هدزوربس تدمر و مد هیله وک تدمر

 هد ۸۲۰ او ۸۱٩ یدلیآ فقو قرهاب تراعو ناخ هدرب ره یدک
 هض رزوا یسلیا یمامتیتحوشا اوزنا نوتبسب هدف مایا ۸۱۹ و ۵

 ردشآثروقندهکلهم هلکهرد هغبروفهلنوعد ه.اعط یلجیسوم نوجا هبرحت

 «ننمواارما» هدرلنوامه ٌهمانفیطلت نالیزاب بول وا قدصا و روبغو عش

 ید (كس یلع) ندنرمودحم ردیقاب مویلا ینادناخ یدا رونلوا تافنلا وید

 توفهرکصندنخ رات ۰ ردشنیامف یکیالس بول وا لالا عدع هدنعاصت

 هدنابراګ یلیخ بولوا راد رمز هدرابع وب (ٌكث ییع) یون ردشملوا

 ۸۹۰ (ك یسیع) ندندافحا ردشایا لاحترا هدیناث ناخدارم رود یقرەنلوب

 مصم هد ۸٩۲ د (كینایلس) ندندافحا ردشمناوهدنایراحم ردقهن راگ رات
 قره و |ىکب هر دنع“ سدا (کب دجایزاغ)ندندافحا یدا وا رسا هدنس هرصاحتم

 لوا ماس ناطا م بولوا (كب دجم) د یدیفحرب یدلوا توف هد ۵

 هنسوب هرکص یدناوب هدنمدخ هلیفلفرصتم سدف نکردا عتق یرصع

 هدن را را 8۰ سلا (كییدبع) ندن راهداز دءهحس یدلوا توف هدنکلیلا و

 ۰ ىدا ندنراذرصتم 4 ولا

 هدناف و بوا وا تاذرب ند ديلا من و ندهذظم ( هدد سونءر وا (

 ۰ ردشلدانفد هدلاخ ترضح

 بواوا ندنلاحر یحاف مهد ردندشیطا من ( یزاف سونهروا )

 روا شر وا ۰ f ۳ 2 : ولدا دودا هدد کیک هدنسعاش موفق 4دا اک
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 جوز ي هتبرب هدشاناغا ریما یدیا ندناجنسح لا( مناخ همطاف یا )

 .ندیلاوم یه ودخم رد ءماش و هبدا ردشللا لاحرا هد ۱۱۲۲ و شلوا

 . یییرعش ناوید كنمهدلاو ندنم ودحم ر یرورس ندارعشرد (یدنفادمع

 aS یناوید هرکصو شالا لیوحت هی ینیرانون صلح بویتسیا
 و ردشلردنود هلونرایرارکت هدیارشا همودخحم

 ی ود كئدفا لیعاعما زك باتکلا سدر (هداز زلک یدنفا دجسننا)
 ماشو بتا یدلوا توف هد ٥ ردشلوا یناک لصح هدبلح بولوا

 ُ ۰ یدبا
 هرخالب 5 ردد رع یدنفا سانا حش هد هنردا ( هدد طصم سنا )

 | . ۰ یدیاماش ردشابالاحرا هد ۱۱ع۰یدلوا یضش یولومهدرصم

 هلردا هرکص بولوا شک هلچ هدنهاکرد اشا مساق ( هدد بجر سنا )

 7 وا توف هد ۱۱6۷ بودباتفهنم یل ردشلوا یشهنس هنا ولوم

 ِ ۰ ردراو یرعش ناود

  ناطلسصعبولوا ندنگاشهیتولخ ( «داز یلهمردناب ۰ یدنفا سنا )
 3 یداضاشلقام ۰۰ ردشلبا لاحتراءدل واناخدیجلا دبع

 سردم هلا سع لیصحت ردیل هبلف  (هداز یتفم ۰ یدنفا دمحم سینا )
 هعفد یکیا هلا رج دادنما قرهلوا یمالنم هنسو هدنلاوش ۲۰۵ و ردشلوا

 ۳ هم را هرکص هنسیکی ر ۰ ردشلوا یمالنم ناتسدرک هد ۲۷۵ و مورضرا
 39 ید ینابعالا نیع هبلف ردشلیا

 ید واالنمو سردم۶ لو یدمهنلی یعا ( هداز یشولتوا )

 هر ۱۱۹۲ هلکلیا فاکتتساندلوبفیمنلالنم هروشهنددم .هلیس هناهب یکلرب

 3 ۱ ۰ ردشلوا توف اقاعتهو شش وا لیّزنت 4 هعب را دالب

 و هد هسورب بولوا تاذ جوا ندنرانرا ارام ( ریزوف جوا )
 3 ۳ ردشلیا هکت هن رلماقم ردا

 م ۱ ۱ [یدیا دن ربناک ن وامهناود ردیلوتاتسا ( یدنفا دم یوا )

 ۱ ردصاش یدلیا لاحرا

AGA)۹ بر  
 هد ابییاچ نایلس هد هر ویت ةعقومد ۸۰۵ و ردیمودحم كناشا شانروچت

 كل راکب هد ۸۲۹ یدلک هلاخ دم نابطاس تاو ترفةرکبع یدناوب



n هه Foe 

 هدهقلا یذ ب واوا ی هیج هب اح یلوطاناةوالع هدناضهرایدل وال وا "هرک فن

 یدل وای دیج هبساح یلوطالا هنن هدنلاوش ۲۰۰ ردشلنا لاصفنا ندکلیجهرک ذن
  ۲۰۲ 7هدندوع بولوا سیو هعفو ةلاصا هدنوابش یودرا  ۲۰٩كنلاوش

 هدنلاوش ۲۰۸ هدم یدلوآ یخه بنا یلوطااو واوا وا .
 ردشلناتافوهدنرواكنل والعیر ۱۲۰۹ یدلوا یمیجهبساحم یلوطانا ًاعبار

 یس بولوا رهام هدیسرافو ییرع یشنم خاص فیفعندناحعا لولس نسح
 (یدنفا یلعرونا ) یودحم ردشمزاب ےرات دلج ترد چ وایدبازواه*یشْغلا
 هد ۲۲6و ردشا وا ناود یسکلکبو ناکحاوخ بوش ند یوتکم جد

 هدنسید كنلوالاعبر ۱۲۳۵ هلارودیصانم هدعب یدل وا یهبج هبساحم نیمرح

 رب دنل وانفد هداشداب ردیح یسیکیآ ره یدلوا توف

 ( هارزو ضهب لاشن ندنل نوامه نود ( یدنفا ةللادعس یرونا

 كعوک ۲4۰ یدلواس ون هم و هدنلق یتاکناود هاش دمع لس اصوضحو

 بول وا ندنسافلخ یدمآ ۱۲۸ ردشلوا ندناکجاوخو ییحهرک ذن هعلف

  ۳عمیر ٥٥و یمیګ وکم درحتراخ هنس ەدعقلا ى ذو یباک هبحراخ هدناعش

 و شوا یراشتسم تراح هدنس هعایذ و یبتاک هج راخاماب هدنل والا ۲۵۷

 هژیغلاضعا الاو ساع هدنفص 264 ردشلروسماکب هللوا فنص یلواهدنمرح

 ساحبقاعتمینتدوع بولوا رومأم ههلاکم هلا یصخناربا هدمورضرآ
 یدلوا اضعا هبالاو سالح زکم هن هد ۱۲۹۲ ردشلدا لر ندنفلاضعا

 ٤ ؛ مع , ردشلنا لاحرا هد ۱۲۰۵ یدلوا یلیک و یرظان تراح هدنابعش

 " ردلوبقم ءایدالا نیمیماشنا یدا رر ۰

 لود هل هبساع شا انوط هیدافدود . ( یدنفا دچا یاوا ا
 | تبریک هی وکم ترادنصا هدعب یدلوایناک کاپ باعا ندارو یا
 " شلوا یسر هدنلکشن تاموسد ساخ ۲۷۷ یدک هماش هلدناتک تارک

  1بول وااضعا هنابساحناو دهدنم رحم ۱۲۸۰رد-2#لآ یسهبریلوافنص ی وا و

 ناود دن هدنسهجعایذ ۸۳یدلوا یسحهتساحج تادراو هذن هو ایذ هنس وا
 لاصفنالادعب بولوا سر هنن ویسیموف مکحهدنرفص۸5 یدلوااضعا هنابساحم

 یدل وا یس رفانینسا ایهدنرفص۲۵۹۱لزعلا دبویدلوایدن رفانیتساناود

  ۱ردعلا لارا مدنش كناضرهد ۱۳۰۱ ردشلوا دعاقتم هدب :
1 
1 

3 

 یدا اش , باک , یدلدا نفد هد رادکسا |



 تو
 دلرصعو شلوا ندا ما هل یضنش هدرصم رد کر چرب ( ك لابا )

 ردشلو یتسازج الوتقم هلیسللا مایق هلکشکسس ٩۲٩ یداشلتا تعاطا هدنف

  سردم ردیمودحم كندنفا دجشدیس ( هداز دجحاالنم ۰ یدنفا سنا )

 ۱ ردشلوا توف هدنرفص ۱۰۷۰ یدلوا یسالنم رهشیکیو
 صردمر دم ودحم كن دنفآنج رلادبع (هداز ىع فاق ۰ یدنفا سنا (

 ردشل واتوف هدهژ ر هدنمرح ۱۱۱۳ یدلوا یسهاب هند ءو یمالنم سابارط و

 : ردشللا

 جش هنس کت یلغوا ندا هدد وکس مقاص ) ج صا یدنفا نسح یسذا (

 كئدنفا یوصن ردنوفدم هدهلاګرداق ردشلیا توف هدنلاوش ۱۱۳۰ شاوا

 ۱۹5۱ بول وا جش ( یدنفا بیرغ دمع هدازيهناخراع )هنرب ردیشادربپ
 یللبدنتس وک کر دشا وا جش ( یدنفانیذلایحم دیسلوا هدازیدنفا ىلع ) هدعب
 بولوا مش ( یناث "یدنفا نسح یسنا ) هنبرب یدلیا لاحترا ۱۱۷۶١ یدا
 رردن وفدم هدهنکت روک ذم رانو یدلیا تافو هد ۰

 یذیشا وا اذغتک هلغلوا ندنفانصا یصکمردیلوبناتسا ( یلجیرونآ )
 تراهم e روس نانخو شلوآ یر هلل وا یتراهم هد قلزابشنآ
 ۰ ردرهام صاش ردشللا تافو هد ٩۵۶ و شمرتسوک

 ردشن وازجش هلال وخد هنشرط یدنبشق ردیلهمورب ( یدتفا رونا )

 هدعبو شعا كرت هرکص بولیروب اطعا هرنو یم4واز یزاغ دیس هعفدرب
 یشیعت یدلیا لاحرا هد ٩۷۳ ردشلوا مس هنسهنکتناح رواناطلس هداروا

 هدهب مولع یدا رداقدصن هارقف یتسهفیظو تكنهیکتبولوا ندیعهبزخ
 ۰ یدا هجولا ین رو و رهام

 ندلاجرو نداکحاوخ بوش ندیلاع باب ( یدنفا دم یرونا ) ۱

 رد وفدم هدرادکساردشلنا لاحرا هد ۱۱۳۸ یدلوا

 بای بوک هتداعترد ردیلنوزرط ( یدنتا هلادعس یرونآ جالا )

 دعف وهدنوامه یودرا هرکص بول وا یناشمشت ۱۱۸٤ ردشلیا ماود «یلاع
 بول وا یبناک رایج هبج هلکناکجاوخ هللا لزم ۱۱۸۷ ردشلوا سیو
 یدلوایهبساح شاب ۱۱۹۳ یدلوا سیو هعقوو یحناضمشنابنات هد ۰
 وار هللا لزع ندکلسیو هعفو ۱۱۹۷ یدلوا یحفوقوم هدنلاوش ۹
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 بول وایئا هینوف هد ۱۲۹۲ ردشلر ویس هاب لوباتسا هدعب قرهلوایمیتقم
 ۱ ردشاوا توف هداروا هدنلوالایذاج ۵

 ییسردشل وا توفهدنمرحم ۱۳۰۷ بولوایثاب یویفرب (  لیوطك.نیما ) 1

 ردکب قوشعمیمودنت ىدا تاذریهفیطل و ميد بودا زواج ینوازوب

 بولوا یسیلونم یتیلوت كنرالغوا ناضمر ( هداز ناضمر ۰ كينیما )
 هنس ب رت هدرا اغوط كناشاب دجاجاحیدج ردشا وا توف هدنبجر ۷ ۱

 ردشلدبا نفد

 ( یدنفا دمت نیما )

 یدیشلوایسها هکم و یتقم هدادغب جیردنلاب هلتلیضفباستکا ردډادغب
 یدلرونک هدناذو هدهرص یلج اضعاهتلود یاروش ندهرشط هد ۶۰

 هننویسبهوف نروءأم باكقا ةوالع هدعبو هئایعا سلح ندارو هد ۹۶ ,

 هدئس هنس ۱۳۰۵ بولوازاح یس هبا یل وطانا هدنسهنس ۱۳۰۹ و ا ابضصعا

 یدبا تاذرب تور یذدونسم لصاف ۰ ملح ۰ ردشل وا توف ۱

 ۱ ) یدنفا نیما (

 هلال يصك هد 4 رکسع بتکم بولوا ندنس هعطقاسمشو كنابسوا ردیدنهم

 كللعم هدسرا و هداروو شفک هردنول ارارف هلضفلوب قاقشبراقرب هداروا
 ا هنسهرناد اشاب لیلخ دامادو شاک هدنداعس ردود را ۱۲۹۸ كرد
 بولیدبا غارج هئسهط وا هجر هد وعلادهب و شک هرمزا هک وا ردا ادتها

 بونازفیتبقل هجاوخ هلتروص و و شاوایل هجریلکناو هحنالاو هجزسنارف
 یسنا یلواو اضعاهنسف تیانج فانیتسا بوچک ههیلدع هدنخرات ۰
 ندکلردم ۱۳۰۱ شلدانبعت ردم هاروا هدّداشک كبتکم قوقحو شلوآ
 ردشلبا لاحترا هدنرخ الا عبر ۱۳۱۰ شاد دعاقت ندقلاضعا ۱۳۰۸و لزع
 كبولوا راکرد یفوقو ههینجا نیناوف اصوصخو ه هبض مولعو ةنمبلا

 یدامدآرب مقنسم ببض یغاض وا و شا عج بتک قوج !

 یدآ یعاسردیلعوا كنيباج مضخ ینیما هاخدعاک (كب یطصم ییا )

Aرد ماش یدلدبا نفد هدیوا ردد لا تافو ۰  

 الف سردم رد.مودح كن دنفا یسوم یوعورب ) یدنفا دیګ ینیما ( 1

 لاحرا ۱۰۷ ردشل وانک اسهدنراصح یلوطاناهلایدعافت رامنخاهدعب یدلوا

 یدبا صاشرب بحاص بولوا زواج یئ نس یدلپا
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 قرهلواندنرسردمهنیس ردبلرازاپکي ( فاحیدنفا دم نیما جا )
 ۰ ردنوفدم هدرادکسا ردشلبا لاحترا هد ۱۲۹۵ یدبا ندالع

 هده رب رګ تامدسخ هدنوزیرط رد یلنوزیرط ۰ ( یدشفا یلح نیما )
 هدنس ها یزد ۰ یدشلوا ريغ هدنراظن هیرح و شک هنداعسرد قرهلو

 ردصاشو * یثنم " ردنوفدمهدنسوه هنردا یدلوا توف

 ثکب یدهز یعودخم كکب یح یمادخک اشاب وسخ (كب نیما )
 یلاو هدهبروص اشانیدج یمیع ضیفتلاب هدنمالقا یرکسعرس باب ردیلغوا

 یسیج وتکم رکسعرس هدنسهدعقلایذ ۸و ردشل وا یعوتکم هاروا هلفلوا
 ایا هدنل والایذاج و یماضعا یتیعج ارجا هدنل والاعیر ۲4۰و یدلوا

 یدل وایسر ییا ےسق تابساحم ناوید هد ۱۲۹۵و یسیج وتکم ی رکسع رم

 باک « ردنوفدم هدنناب یدجهدوبا یدل وا توف هدنشب نوا كن رفص ۲۳
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 ۰ یدا یشنم

 ( كب دم نیما )
 ییوتکم ترادص بوروک هیرت هدنسهرتاد اشایورممخ  ردیلهسورب

 هد ۱۲۷۱ و بولوا یبتاک نونامه ندأم هد ۰ یدلدبا غارچ هنسهط وا

 فنص یلوا هدنلوالایذاج ۱۳۲۷۸ ردشلوا ین بتاک ةعفد ندن اتک یھشإ

 الاو سلح هدندرد نوا كنبجر ۹ یدل و ایبتاک شاب نولامش نیبام هلیلوا

 هنسوبهدلاوش بواوا نواه ناودیمک: هدنشبنوا كنناضهرویءاضعا
 كنلوالاعیر ۱۳۸۱ ردشلدیاوفع ندکمک هب هنسو هدهسیدلوا شتفم یتهچ

 لاصفنا هدننابعش یسهنس ۲۸۸ بولوا یبتاکشاب نوبامهنیبام اناث هد نشبن وا
 یدلآما هتدوع هدنلوالایذاج ۸٩ ردشاردنوک هتاقاهسیرف ابقاعتمو شانا

 . یراشتسم تلاکوشابهدنمرحم ۲۹۰ بولوارومأم هنایعاسلحم هدنمرح ۶
 ردشلوااضعا هننوپسیموف نرومأم باتا اردیاافعتسا هرکص هامرب ی دلوا

 جامو ردم تیاغب هدهسیا هدطسو ةحرد یتاتک یدلیا لاحرا هد ۳

 یدنا فقاو همصع

 یضش یسهیکت هدازیحم ردیم ودنحمیدنفا دم میش . ( یدنفادجم نیما )
 1 ردن وفدم هدیونا ردشلوا توف هد ۱۳۰۳ بولوا

 روند ( هداز یلهرقنا )هلفل و ایلهرقنایرش ردبلوناتسا (یدنفادمم نیما )

 .  یرکسهیاروشرادوشغازارحا یتس ها هکمهدت ول ومهن بول وا ماعسرد و سردم



 توت یحیی ی سس دار ۱۰ O یا ات یا رم و ها اش

 ۳۷ سس
 یذ ۱۲۹۲ ردشلبدالزع هدندمزآ بول وا یفصتم كاج هرکص هامربو

 لزع هدنرخالا عید ۲ توا وا يار یونسموف تاارحا هدنسهدعقلا

 ردشلد الز هدنمرحم ۹4 وشلوا ینیلاو بلحهدنج وا كن زخالایذاج هلا

 ردن وفدمهدنس هلکسا ناتسپ هدوایدلیا لاحتراهدنچ وا تان رخالاعیر ۹۹
 یادم ردشل وا رادهصح ندرابداو لابفا هلغعازف یهجوت كناشاب معدن دو

 یدنآ لدتعم و

 كن دنفا دعس ندراع یهیشرامج هدنوز رط ۰ (یدنفا نیما ده

 ی وئکم هرلحاد یدلوایبیدنفاناوید هناشاناضر هل رهاک هتداعسردردىه وده

 ۱۲۹۲ و شلوا ینواعع ییوتکم هللا لقن ه هلا وط هدنب بوش ندنملق
 ۰ یشذم ردشادا لاح را هد قروه وا یی وتکم هناسح وط هدنلا وش

 ردکی لئا ییطصم یتاک شاب. یراعم سلحت یعودح ئدنا بیدا

 كن ادضك كندنفا باهولادبع هداز یعسب ۰ ( یدنفا دمع نیما )
 نواعمهدننناما تاموسر تالیاكناشاب یناک و شلوا ربع هدکرک بواوا یعودخ

 ردشلوا توف هدنشبنوا كن رفص ۱۲۹۷ قرهلوا دعاقتم هدعب یدیشلوا

 . ردشلدا نفد هدنزاصح یلوطاا
 ۱۳۵۹ ردشلوا یربع تافراص» بوش ندهیلام ۰ ( یدنفا دم نما )

 نیمرح هدنجر ۱۲۰۷ بولوا یسیخهبساح تادراو هدنسهدعقلایذ

 هدنس ها ئذ ٩۰ ویتیجهبساح تداعسرد هدناضهر ۱۲۵۹ و یهیج هبساحم

 لاګزا ۱۳۹۹ تواوادداقم ەد: مەد عقلا ید ۱۲۷۷ یدل وا یی هبساح همماظن

 ۱ ۰ ردنوفدم هدوا ردشلیا

 لیسع تولوا یلئابعنلا ةرعم ءدماش ۰( هداز یدنح ۰ یدنفادم نما )

 ه4ژ_.هاصعا تلود یاروش ۱۳۸۹۶ یدل وا یتفم هدش رش ماش قلارارب هژبع

 هئداعسرد نکیا راځ یتسهانهکم هداروا هلئدوع هماش هرکص هنس حاقرو
 ۰ یدایاشو لضاف و لاع ردها لاح رای شو ط هنلاس ۱۲۹۹و شل دا بلخ

 س ردم ردود كن دنفا قطصم هجا وخ ىل دو( یدنفا لر نیما (

 ۰ زدشا وا توف هد ۲ ۹ توا وا یال هسماخ دالب و روا

 شلوا یناث ماما هد ۱۲۸۲ هلغلوا نالا شوخ ( یدنفا دمع نیما )
 توف هدردنسو قرەلوا لضفتم هلی ولو مدرک هد ۳۸۹و دادغب و نرو

 0 ردسا وا و 4



 سد —
 + ییا قنس «فصنع  وذشلیا تافو ةأحف هدنزوقع نوا كنناضمر

 . ول وابناکیصکیا هنترافس هاو ندناف هجرت (كىقيفش) یمودحم

 ۰ ردشلدا نفد هنسهداح هنعلع هلا لاحرا هدنرخناوا یسهعحایذ ۳۲

 یه ردارب ردفرصتم نالا هکردشمرب و هاشاب سانا یرادرهم یتسهعرک

 ۰ ریما تیا یارب ضو
 ) اشا دمع نیما جالا (

 للل وطاناناناو نوفدم هدنشاط ناشنهلا تافو هرات ۱۲۷۷ یرد

 هن رامنا اخ قرهنلو هدنامدجن رس هدن وامه یارس رداغا دجا اح

 ندا ربتعم یسهراد نا زی زعلا درع ناطاس یس هع رک یدنا شلوا نما

 روخاربم هدننوباه سولج هدننس هسحایذ ۰۱۲۷۷ هلکلبا جوزت كن روا

 ةنیزخ ةوالع هدنرب رکي كنیرخالا یذاجو انرف رس هدنزفص ۱۲۷۸ و

 وا یدلوا یوبل مرا جش هلتراز و هدنمرحم ۱۲۷۹ ردشلوا یرظان هصاخ
  هدنزفص ۱۲۸۰ بولوا یرظانهصاخ "ةنزخ ایا هللدوع ندلوهدنبجرهئس
 ٣ ةندم مدنمرم ۱۲۸۳ ردراذلیا لاصفنا هدکلرب هلکب روا یداماد انرق مس

 ۰ ۲۹۱ بودنا لاصفنا هد ۱۳۸۷ "ردشلوا مرا ان هلغللتفاحم هرونم
 ىدا هاوشریخ قداص منم ردشلبا لاحترا هدنسیتلا یمرکی كنسهدعقلایذ

 یهو اول ربم یعودحم یدیشلآ ینکوا كنافارسا هدنراطظن هصاخ ةنزخ

 3 رداشا

 ۰ یدا ند هزکسع یارما یامدق بولوا لیلوطانا - (اشاب نیما )
 3 هدنسهنس ۱۲۹9 ردشلوادعاقنیرهلوا اولربم هدعدو یالا رم مد ۶

 هد ۱۲۸۱ قرهلوا یالاریمو شهرک هرکبص هدناد هنع ردشل وا توق

 E. e هدرلهنس و قرهلوانسم ید.( ك نیما) شلبا دعاقت

 ( اشا دمع نبما)

 1 هد لوالا عید ۲ Ao تاب د هرشط هلن اشن ندەبلام ردبللات رف

  هدنناضمر ۸۸ یدلدا بلج هلا یکایج هبساحم هبرحم ندنغلرادرفد ككيالسم

 ۱ و یراشنبم هلام هدنس-هدمقلاید نسوا بولوا یبیج هبساحم تافراصم
 ۲ هدنرخالامیر ۱۳۹۰ ,قرهلوایرظان هیلام هلباالاب هدنربنوا كنلوالایر ۹

  یسیلاورهزا هدنسپتلانواكنرخ الایذاج ۱۲۹۰ ردشلروبناسحا ترازو

 1 ۱ 9 و ماتسف ه دل والاعیر ۱۲۹۱ ردشلبا لاصف !نداروا هدنبحر هنس وا



 تر جم

 تراح هژمسهبر زام هد ۱۲۸ شضیفلاب ندیلام باپ ( یدنفانما (

 یدلیا لاحراو لاصفنا هدعب یدلوا ینیح وتکم هعفانو

 ردشلبا تافو هد ۱۳۸۰ بولوا یاب یجقوا ردنوردنا ( اغانبما) .

 ردن وفدم هدرادکسا

 هد ۱۳۶۲ و سردم ردبل دراو ( هداز دو ماما یدنفاد ع نیما )

  ردشلوآتوفهدن رخ رات ۱۲۸۷ یدلوایسالنمدادفب هعفدج وا هرکص و شعم

 ندنفل اد كکي تمح فرام مالسالا مش ( ظفاح یدنفا دمع نما )

 توف هدندرد نوا كنرخ الا عید ۱۲۸۰ یدیشلوا ندیلاوم بوش

 دن وهدم ود رادکتنا یل وا دم
 ۲۷۵ هرکص ندفدلوا نواعم هدنلف یوتکم هیلام ( یدنفا نیما )

 یماسضعا تابساح ناود هدنس هجخایذ ۸۰ و یح وتکم هدنل والایذاج

 عیرو یرظان لالما ربرح هدنرفص ۸۸ بولوا یرادزفد هرشط هرکصو
 هدنزکس نوا كنلوالا عير ۱۲۹۱ بولوا یراشنسم هیلام هدشلوالا

 یدلوا توف
 یربدم هب ساع هیموع تادراو توش ندهبلام ( كن رې نیما )

 ردبح ردشلوا توف هدنسیمرکی كنرخ الا عیر ۱۲۹۰ هدلاح یغیدلوا
 ۰ ردنوفدم هداشاب

 ( هداز یتفم اشاب دم نیما (

 بیسح ییطصم هداز یلردناب ندالع یردب ردل رم زا ردص) یصلح

 هد ۱۲۵۳ بوریک هنلف هجرت لیصحلاب یهجزسنارف ردیمودخحم كندنفا

 چرم هنرب اشاب داوف هدوعلادعب یدلوایتاک یجنکیا هنايو یناکجاوخ بتراب
 هد ۱۲۹۷ یدلوا نوامه ناود ناججرت هدناوالاعیر ۱۲۰۲ یدلوا لوا

 یلدا لزع ندتاتک و یدک هادیص هلغلوا لولعم بواوا یبتاک هبحراح

 یعتلاهدنلئاوا ۱۲۷۷ یدلوا اضعا هالاو ساخ هلتد وو هدننابعم ۱ ۱

 ۱۲۷۸ ردشلوا یسیلاو ماش هلترازو هدنرفص هنس وا بولوا یسر هراد |
 هرکص زار ندنکیدعهدیا جازما هلیساوهبول وا یمیلاو نوزب رط هدننابعش

 هنسهرادتراګ بولوا اضعا هتلودیاروش هدنهرم ۱۲۸۵ ردشلیا افعتسا

 هدنرورم نوک زّوقط هللا لاصفنا هدنزکس كنبجر ۱۲۷۸ یدلوا شر |
 ۱۲۹۱ بونلوا لزع هدنل والا میر ۵۹ زد نعل وا یسیلاو نوژیرط 1

۰ 



 سس ع۳ع بس
 و و یدلوا یسهباب هکم هدنمرح ۱۲۷۸ بولوا یمالنم 4 رداو بلح

 1 ردشملوأ توف
 بوش ندهیلام ردندندافحا كناشا ىلع یلیلروج ( كى نما جالا )

 ۲۷۷ بواوا یمیجهساح کرس هدنبجر ۲۷۹ یدزک هدهرمقط هلةلرادرتقد
 ناود هدنس هلا ید ۱۸ تولوا یسیجهبساح تادراو هدنرخت الا یذاج
 هست یدنفا یح یدلبا تافو هد ۱۳۸۶ یدلوا یماضعا تابساحم

 شاب هنابساح ناود توش ندهبلام هدول ) ك نیما جالا ( ردشلدا نقد

 f یدلبا لاح را هکمست كس هدعق)ا ید یسهنس ۱۳۸۵ و شلوا باک

 رد وفدم

 هد ۵۷ و باتتیع هد ۲۵۱ سردم ( هدازیضاق ۰ یدنفا نیما جاخا )

 تول وا یمعالنم بر شلدارط هدع) و هنسول هد ۰ و للف هد هو دادعب

 زدنوفذم هدحافیدلبا لاحترا هد ۱۲۸6 یدلوا یسهیابهکم هدنلوالا عید ۳

 رددنفا ےسار ناعلس ندیلاوم یمودم
 ردیمودحم كوي كندنفا اص نوزوایمایشواچ ( یدنفا نیما )

 هدنرخ الا عبر ۲۹۹و شالوا هفلحرمس بول واندنسافلخ یسهطبضم الاو سلحم
 یسنا بتا یععق ىلا مور هدنرفص ٩و یسدنات بتاکالاو سلح هللا زام
 یساضعا الا و مسلح هدنجر ۷4 و یتا شاب الا و سلح هدایحر ۷۰و
 یسماضعا الاو سلخ هن هدنبجر ۷۸ و یرظان یوامد هدنرخ الا عير ۷۷ و

 شام ناود هدنمرح ۱۸و یراشنسم هلام هدندرد كنس هجا یذو

 ۷ ES ۸۳و یماضعا الاو سلح اف هدنرخ الا عیر ۸۱ و یشر

 هلا لزع هدنمرحم ۱۲۸۰ و بولوا ینواصم قراظن هر روما هدنسیتلا
 هنمق هنازج تاک اح ابناعتو اضعا ه هیلدع ماکحا هدنرورم نوک جاقرب

 ردم یشنم عبرس ۰ ردشلوا توف هدنلوالا یذاج ۵ بولوا شر

 Ales ردنوفدم هدنناب یرد هدیوا یدبا تبحصو ترمشع لثام و

 ردرا و یم ودحم
 ۱۳۷۹ و یسالنم هفوصو سرد ( هداز دارم یدنقا نیما )

 هرکص هنس یکیا رب ردشلوا یسهابهکم هد ۲۸۹ و یمالنمهبلف هدناضهر

 ردشل وا توف

I. ETT eT E 

 3 ۱۳۸۶ و سرد رد الو ( هداز هجاوخ یدفا دمګ نیما )

 ودا تاقو هدع) و شا وا یسالنم نوزب رط هدنسهدع2لایذ



 و ۷ هلو

 شعیهدنناضهر 4 و سردم ( هداز یدنفا ناعلسیدنفادمحم نما )

 نیما دمع ( ردشلوا یسالنم دادغب ایات هد ٩۷و دادغب هدنسهطایذ ۷۰ و

 بول وا ظفاح ردیسودحم كندنفا نجرلا دبع یناحزرا ( هداز نانس « یدنفا

 یساللسنم مورضرا هعفد یکیا هد ۱۸ و ۱۶ و یسالنمو یسردم هرود

 یدل وا ییمالنم ناتسدرک هدنس هجا یذ ۲۷: و بضسابارط هدعب یدلوا

 ناتسدرک هد ۷۸ و یسردم هبرود هدو ردیلویارفعز ) یدنفا دم نیما (

 هدو ردیاو ات سا ) یدنفا دمع نیما جالا ( یدلوا یسالنم تورب هدعبو

 بول وا یسالنممورضرا هد ۷٩ و دادغب هد ٩2و ناتسدرک و یسردم هرود
 ۰ ردرشلواتوف ابفاعتم ییریرپ

 ۲۰۷ قرهلوا یسالنمو یسردم ه رود ردرهش ( یدنفا نیما )

 هدنمرحم ۷۵ و یمالثم ماش هدنابم-ش ۲۷۳ یدلوا یسهاب سدف هدنلاوش

 یدلوا توف هدندرد نوا كناضمر ۱۲۸۰ بولوا یسالنم هرونم هندم

 . ردنوفدم هدنجراخ روس
 رد مود یدنفا دیعس (هدازیک اوک یدنفادجحم نیما )

 ناطاس تولوا ندا یهاشم ۰. ( دفاع یرهش ر یدتا نا
 بصن ییفم هننوامش یودرا هصاخ قرهلوا لەم هنراتضح ناخ دیحا دع

 ۱۲۸۳ یدلوا عناق هلکنو بوليرو یسها جرهد ۱۲۱۳ یدیشلروپ

 یرامودحم ردشلدا نفد هنعماح هناعلس یدلیا لارا هدنحوا نوا كنلاوش

 ردرلیدنفا داف دمت و لماکدجحم

 كنرخ الاعیر ۱۲۸۲ بولوا ندنیسردم یالضف ( یدنفادجنما ) ۱
 ردشلدبا نفد هباشاب ردبح هلا لاحت را هدنشب

 ثاکب یرون یس هداز ردارب فیظن ( هدازکب یرون ك دمع نیما ) ۱

 هدنرفص ۸۲ بولوا یمالنم نوزرط هد ۱۲۷5 و یسردم هبرودردیم و دم

 ۰ بت «لد لها “؛ یدلوا توف هدنناضمر هنسوا بولوا یسالنم همرکم کم

 یدا فیقع

 هد ۱۳۹۸ ردیمودحم كندننا مهارا نیش ( یدنفا دمحم نیما )

 یسالنم بولا هدنرخ الا میر ۱۲۷۵ بولوا سردمو یناطلس ینا ماما

 رد وفدم هدوا یداوا توف هد ۳

 * سردم هد هباسوا بولوا یماما اغا یلع رادشس ( یدنفادجمنیما )

۳۸ 



 بیس و۳۲ —
 e ( سدنهم ۰ اشا دم نیما )

 ۳ شاردنوک هابوروا لیصعلا لجال بوشیت ندهناضوط
  یاروشراد هدنرخ الاعیر ۱۲۰۲ بول واقد رفهدعب ل هد ۵

 ۱۲۹۶ و یسئر فراعم سلجم ةوالع هدنرخ ًلایذاچ و یسیر یرکسع
 . هدنابمش ۱۲۰۵ بولوآ یریشم لیا مور ترازو بتراب هدنس هحعایذ

 . بولواقفوم هنسهدیشک هعرفادتا هداروا و یدل وا یربشمیمودراناتسبع
 توف هدنس هحایذ ۱۲۰۷ قرهلوا ندنساضعآ شناد نما هد ۷

 لقاعو ملاع ردنوفدم هدنرف یسهر بص ندلایحم هدماش ۰ ردشنوا

 یدبا قداصو ریدمو رهام هدهبرکسع نونف انشا ه«یوسنارف ناسلو
 اول ویالاربم هدودرا یحدرد بوشیت ند رکسع دوب ) اشا نیما (

 هدام مرد هلغغاهتسخ هد ۱۲۰۵ یدلوا قیرف هدنرخاوا ۱۲۳ و شلوا

 یرکسع یاروشراد هد ۱۲۷ و شلدا لمن هنسودرا هصاخ بولیروتک

 ردشل وا توف هدنرفص ۱۲۷۱ و شلوا ینادناموف زاجهدعب بول وا یماضعا
 هد ۱۲۳۰ ضباب هدنوبامش نوردنا ( هدازیلیرپوک ۰ كب دج نیما )

 یدج ردشلیا تافو هد ۱۲۷۲ و شلوا دعاقتم هرکصو صاح رادقوج

 ردشلدا نفد هنس هب ر

 اے

 دعسا هداز رطاش ( ید بقح یدتفا رشم ۰ یدنفا دمع نیما (

 | بول وا یسالنم شعم هدناضمر ۱۲۹۲ و سردم ردیمودح كن دنفا

 | اقاغتمو یمها هسورب هدنسهج اید ۱ و یسهاب رمزا هدنبچر ۱۲۰ ۰

 3 یدلیا تافو هدنسیتلا كنناضهر ۱۲۷۳ یدلوا یسهاب هکم

 ۲ نا یستفم یناط روفکت ( هداز یتفم ۰ یدنفا دم نما )

 ۱۳۹۰ یدلوا یسالن هبفوص هد ۱۳۵۸ و سردم ردرمودخم كندنفا
 1 ۱۳۹۶ یدل وا یسالنم هرونم هدم هدنلاوش ۱۲۹۰ و یسالنمرصم هدنرفص

 ۱ یسیضاق لوبناتما هدنلاوخ ۱۲۷۲ یدلوا یمهاب لوبناتسا هدنلوالا یذاچب
 | ردشلیا لاحرا هد ۱۳۷5 و شلیا تدم لیمکت هدسنلاوش ۱۳۷۳ بولوا

 ۱ رهشیکب هد ۱۲۸۳ سردم ( یدنفا یکد ناقع ) یعودخم یدا لضاف ۰ ملام
 . رددنفا بینم یطصم هدیهودحت رب یدل وا توف هدعب بولوا یسالنم راق

 | یدتفا هّلادبع ( یسهداز ردارب رادهسیک ۰ یدتفا دجم نیما )

 ۲ ردخلوا توف هدعب بول وا یالسنم درک هدنبچر ۱۲۷۳ سردم ردیمودخ



 و

 یعقراص هد ۲۵۲ تّودنا نمیقن لوا نوردنا ( اغا دم نیما )
 ۱۲۵۹ یدلاق هدقیحا هلربسح یوغلهد ۱۲2۳ كنغلاغادنلد تولوا یشاب

 نیمآ ) یدلدا نفد هدرادخسا یدلیا تافو هدنسید نوا اكن رخ ۷۱ یداج

 یمرکب كن والاعیر ۱۲۵۸ بولوا یبناکشاب نزح یلنوشروف ( یدنفا دمج

 ردن وقدم هدنغل رام ییوص شوک یدلبا تاف و قوت يج ۱

 تافو هد ۱۳۰۰ بولوا یحوبلاق ردیلنراوا ( یدنفا دم نیما )

 یعودخحم یدنفا یداهلادبع یلهسورب ( یدنفا نیما ) ردرهام صاشرب یدلیا

 یدلیا لارا هد ۹ ىدا ندناضق بول وا

 یداسردم بولوا یسیحانک كناشا طصم یتاک رس( یدنفا نیما )

 یدلوا توف هدنسبد نوا كن رخ الاعب ر ۰

 بول وا یسمادصک یدنفا رهاط هداز یضاق ( یدتفا نیما جالا )
 یدلدا لاح را هدندهرغ كن رخ الایذاچ ۱۳2

 سردم تولوا یماما یسافا هداعسااراد ( یدنفا دم نیما حالا (

 یسهاب هکم هد ۱۲۵۵ و یسهاب ج رخ هرکص یدلوا یسالنم هن سوو

 ( یدنفا دمع نیما حالا ) یدلوا توف هدنرنوا كنم رحم ۱۲۰۱ بولوا

 ماما ەدنسەغاىذ ۵ ندنعدل وا لزوک یمادص قره وا نارق طظفاح

 شلوا یسها هکمو المو سرپم ایلاوتم_ تولوا یاطلس و کک
 ردشلوا توف هدنرنوا كامرحم ۱۲۰۱ و

 تیاد بول وا ندنفانصا یصشتیروق ردیلیل وطال ( اشاب دمع نیما )
 ناقیح ندکلرکسع هد ۱۲۵۹ یدیشاوا یالارمو لخاد هرکس هدماظن

 هد ۱۲۵۹ ردش وا یساول هداب هصاخ هان رب ) شات لیعاعما )یلمفکسا

 توف هدنلاوش ۱۲۰۲ یدلوا یسر یسلحم هصاخ ابفاع» بواوا قرف

 ردشلدا نقد هدنسهلکسا ناشسب داش وا

 راطف ردیمودخح كندنفا رع ثدح یتوزرط ( یدنفا دم نیما )

 هدنن وا كنبحر ۱۲۹۱۹ ردشلوا یه هبفوصابا هد ۱۲3۵ بول وا ندن راعش

 یک یردب ید ( یدنفا رع ) یعودحم ردنوفدم هداشاب ردیح ردشل وا توف

 ردشلوا توف هدنهرحخ ۱۳۰۸ و شا وا ی ےس هيف وصانا ندنکلعش و

 یدبا لاع 3 ش وا ر وهم هد اعد :



 ی و

 ۱ اد هد سک تاعطاقم بوش ند هیلام ۱ یدنفا قدص دم نیما )

 3 1 . یدلوا یهچمانزور كح وک هدن لاوس ۶۷ و ید وتکم رادرند هد ۱۲4 و

 RL ه٤ بول وایسح هبساح تاعطاقمهد ۲۵۲ هلبصانم رود هذعب

 یدلیالاحراهد ۱ ۲۵۷ ردشل وا یسح هبساح

 ی كم الس هدناضر ۰ وس ردم ردب رهش ( یدنفا دمع نیما )

 یدلوا توف هدنسهرغ یلوالا یذاج ۱۲۵٩ بولوا

 (اشاب دمع نیما )
 1 م ۲ ویشاب ی وېق هدنن رادص ی رد ردیمودح كناشاب دشر سک رح

  یدلوا قرصتم هننولدو یماقمعاق یلاو لبا مور بولرا ناریمریم هدنناضر
 ۳۳ او ها ةوالغ ترازو هر هدي يتلا يركب كنمرح ۸

 ۰ هلاحرت هدنچوا كنبجر ۲۵۳۲ یدلدا لزع ندنفلماقمُماق یلبا مور هدننابعش
 1  هدناضمر ههو یسلاو هنردا دن هر عر ۳ یدنلوا هفاضا هه

 . هدنلاوش ۱۲6۷ یدلدا لزع هدنل والا یذاج ۲۵۰ تولوا او

 قوح ید (كب مهار ) یجودحم یدیآ عيجشو ترشع لها یدلنا تافو

 اترا هاشا ۱ ی یمیداقا rar لاوما هلکعا تافو یدمک

 یدلبآ لاقتا

 . بول وا ندنسافلخ یدنفا دجا ی : مس نوزب لشاط ( یدنفا دېګ نیما )

 یک قجل اهد ۳۰۳ ردد رم كاب دنا حلاصےش ندى اتاق ود ۲۶ و
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 ردشملوا توف هدنس هدعقأا یذ ۱۲۵۷ یدلوا یراد 4 رب .بولآ باو یش

 ۴ یدنل وا دد هانز هیکت

 و بولو یبودحم كک دچا ندلاحر ( هداز یلهتا ۰ یدنفا دم نیما )

 E ردشلوا توف هدرل هنسو یدیشل وا ندحناشم

 35 ( یدنفادمح نەما (

 ۳ هلا كلناکجاوخ هد ۲۳۷ ضفتلاب ندیلاع باب ردیزنهم ردارب كنا 1 وترب

 لوا هرکذن هدنلاوش ۶۱ و ینا هرکذت ۲:۰ و یدلوا ینیما نورب دغا

 هد ۵ ویرادرتهدنوابش باکر هد ٤٤ ویرظانهروصنهرک اسعهدنلاوش ۲

 ۱ هب هيهات وکو ل زعهدکل رب هل ردا ر هدن رخ الا یذاج ه۳ یدل وا یرظان هب رح تا4۸

 ۱ خس ةدمقلا ید ۵7 یدنل وا قالطا هدنرخالا یذاج ه٤ بونلوا ین

4 ٠ 

 داروا هدننابعس ۱۳۵۸ یدنوا یرادزفد هرةناهد ۷ بول وایرادرتفد

 : یدبا قداص هتل ود " كب لوح یدلبا تافو



 بس ۶۲۹
 ردراشلوا اشراد مزام هدنسارا یرللاس

 هلفاوا وک هرکن تبا هدنروص قلسحادم ( جب ۰ اغا نما )

 تو هدنس هعحایذ ۱۲۶٩ ردشلیا یهاشداب عد ییسودنک یسهعیاش ترهش

 هدنراقح عرصموش هاکل ورا هدکلسمو ید (دجا زف) یرصاعم ردشل وا

 » دجا زق یتیما جب رروعوط » ردشٌعلیّوس

 یحوبق هلغلوا ندافدصاو نایعا هداروا ردیلکج هرف ( انا نیما )

 ثنمدخ و هرکص E جاقر یدیشاوا یاب تج هبحو هدلا وّمش ۱ ویشا

 ثعاب یتامولعم مدع هب هس دنههد ۸۹ ردشلردن وک هنغلطفاح زاغو هل ول

 یدا ردم مدقم یدل وا توف هرکص ندنلاس ۰ ردشل وایلزع

 یسالنم كالس هدنناضهر ۲۵۰ و سردم ردرهش ( یدنفا دم نیما )

 ردشل وا توف هدنس هرغ نوالا یداج ۱۲۵۰ ردشل وا

 یتمذ تاعطاقم ضیفتلاب نداق ردبل هبهاتوک . ( ىدا دمع نما )

 یرظان تاعطاقم یناکجاوخ ةت راب هدنسیکیا نوا كنسهدعقلایذ ۲2۷ بولوا

 ةمان زور هدننابعش ۱۲۵۲ بودا لاصفتا هدنزوقط كنبجر ۱۲4۵ ردشاوا

 ردشلوا توف هدنشب كنسهعا یذ ۱۲۵۲ لاصفنالا دهب یدلوا لوا

 یدآ ندارد بایرا یدنلوا نفد هدنسهلکسا ناتسب

 ۱۲۲۳ و یسادصک رالبک ضیفتلاب ندنوردنا ( اغا دم نیما جاا )
 بودیک هج هدعب ردشلیا لاصفناهد ۱۲۲۰ یدل وایرابرهش رادحمدنلاوش

 یمودحم ردنوفدم هدرادکسا یدلیا لاحرا هدنچوا كن رخالا عير ۲

 یدیشلوایمالنم رانف رهشیکی هلکلیاسردم هدکلجنک یب ( یدنفادجم دعسا )

 ردشلدبا نفد هنناب یرد هلغلوا توف هدنشب كل والا یذاج ۰

 جارخا ند نکلییکب نواه نیبام ( هداز یلع ۰ انا دم نیما جالا ) "

 تافوهد ۱۲۰۵ ردشلوا ینبما هتسارک دیمزاو یثاب یویف ضیفتلاو شل وا

 ۱ یدلدنا نفد هرادکسا هللا

 هنولواهد ۲۳۸ بوش ندلف ( ءداز اغا نیما لیچ « یدنفا دجشنیما)
 یسیج هعطاقمدصاخ هد ٤۷ وهنایلاسهد ۲:5 ویسگ_راهد ۲ ویسیجهعطاقم

 دریا لاحرا هدراهتسو هرکص ندفدنلو هدنمدخو منم 4 یدلوب



 ۳ اب هلفل وا لزوک یسس ردیلنو اه نوردا ( یدنفا دمت نیما (

 ٠ ۱۲۳۸ و یساغا حاتفم هدنرفص ۱۲۴۷ و یساغا ریکشیب هرکص یدیشلوا

۱ را روش رادفوح هدنسهد۰2)ایذ كنهنسوا یدل وا یران رس رادناکر هدنم رخ
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 4 لاحرا هدنزکس نوا كن دجعایذ ۱۳:۸ یدل وا یسج هبساح نیمرح هلا

 ۳ ۱ ردشلدا نفد هوا بودا

۲ 

 . یماغا ریکشیپ هد ۱۲:۰ ضیفثاب هدنوردنا (  انا دم نیما جاا )

 بولوا یرایرهسش رادقوج هدنرفص ۱۲۶۲ و راداکر هلیسءهرص بولوا
  دیزاب ناطلس هدعب ردشلدا وفع هللا یتیلو یعماح هدازهش هدنناضمر هنسوا

 ۱ یدلوا توف هدناضهر ۱۲۰ بولوا یسیجهچمانزور

 ۳۳ام یاب (هداز لرصم ۰ قفا دم نما جا )
 . ودلاخیمودمیدلوا توف هد ۱۲2٩ ردشلوا هفیلخ شاب هباروا بوذیت

 ضب بوشیت ندنسهبساحم تادراو ) یدنفا زب نع ( ردرایدنفا رع جاح

 | ردشلوا توف هدنرب یعرکب كنلوالا یذاج ۱۲۷ یترەنلو هدرلشبا

 ۲۹۱ نکیا ندنس-اضعایملج تاموسر ( كل دوم ) یعودخم كوب
 e داماد هب اشا نسح E a مع ید

 ارب كناشاب دجا ها یر ردشلوا یثاب یوق

 ام : ( كب دمع نیما ) ردوا یثاب یحوبف هدو قرهلوا یسهداز

 | نیما ) یدیشلوا ماکب هاقلبشاب یجوبق هدو بولوا یمودحم اشا نجرلادبع

 | یل رکیراید هةل بشاب یویق هرکص بولوا ES ( اغا دمع

 ۱ یدیشلوا یثاب یسوہق بولوا ینایعا ییوک رهش ( اغا دم نیما ) یدلوا

  یدیشلا یتسهر یشاب یوق بولوا ینایعا یلیرپوک ( انا دم نیما )

 یمادضک نکیا یسیلاو مورضرا اشاب فژر قبسا ردص ( انا دج نیما )

 1 یدیشارب و قلیشاب یبوبق بولوا

 هص 4هبنس تنطلس بولوا ندنرلیشابکی هعلق مصم ( انا نیما )

 و ۰ بقاعتم ینیزکیدکی رفود یدبشلوا یاب یوبق هلخدوبع



 و

 راکنخ بواوا ضیفم هدنوامه نوردنا ( نوزوا ۰ یدنفا نما )

 ۱۳۵6 یدلوا یرایرهش رادناکر هدننابمش ۱۲۳۸ یدیشلوا یمالا

 ردشلوا توف هدعب تولوا دعاقتم هدنرخ الا یقذاج

 هد ۱۲4 بولوا هصاخ رام هلیسهرص ( یدنفا دمع نما (

 ردشلدا نفد هنشاب هدارهشو شلیا لاحرا

 دېش دیس ندا لاحرا هد ۰ ردیلسب یق ( یدنفا دمت نیما )

 لاصفنالادعب و شاوا یحزابشاب ضیفتلا هدنوامش نوردنا ردیم ودحم كناغا

 كنبجر ۱۳4۵ ردشلدا رومأم هنفلادک نواه ٌهنزخ هدنجر ۹

 ؛لقاع ردشلدبا نفد هاب یردب هدنسهبرت هبدیج یدایا تافو هدنرب یمرکب

 رداشاب دمع قبسا ردص ین کر یدا تاذ لماک

 ( شاپ دم نیما )
 یدلوا ندنریهاشم كرلبفلا درفالاب بول وا ندرانمهلوک هدصم ردسکرح

 بولیت آ ندنسهعلق رصم ربارب هلبنآ هداحنا یتغاج وا نمهلوک اشا ىلع دم
 اجلا ههینس تنطلس و هرارف هلغلاق هدننیناحهدهسددل وا شاخ ودرخیدوحو

 هدنهدخ ضعب كرهل ر و قلیشاب یویف هدکدلک ر دشل وا قفوم هتدوبعو

 هلا قلنا ريم ريم هد ۱۲۶۲ بول وا یناغا نیع ءب هد ۱۲۳۷ و شلنالاوق

 هترازو هد ۱۲۳ رد شملوا یسیکب رلکب ماش سابارطو یعوبشاب هدرج
 نده و هد ۵ و شل و رضاح هدنسهب راګ ۱۲2۶ بولوا یسیاا و هبوق

 یدبا قداص درم رب رویغو عہجش ردشلنا لاح را بقاعتم یتلاصفنا

 ندناکحاوخ بوش نداق ) هداژ E . ىدنفا نما )

 ردشلیا لاګرا هدرهنسو یدیشلوا یتاک هناخ هبج هد ۱۲۳۸ قرهلوا

 توف هدنسهض كتاضر ۱۳۳6 هلا لاصفتآ ندنفلرادهسیک نیمرح
 یردكناذوب ( یدنفا لعاعما یهنکنم ) نانلو نوفدم هد رادکسا و نالوا

 نیمرح هشرب یرد ید ( یدنفا دعس ) یمودخحم رکید كنو بولوا ۱

 ردشلوا توف مدق» هام ج وا ندنرد نکیآ یرادهسیک

 یاما یعماح دجنا ناطلس ( هداز بص ۰ یدنفا دمع نیما جالا ۳

 ردشلوا توف هدنش كنلوالایذاج ۱۳۷ یدا تاذرب ندن رم بول وا

 رددنفا یطصم ندیلاوم یمودح ردنوفدم هداشاب ردیح

 » یلامباب قرص » بو اوا ندهنظم و ندس دات ) اغا دم نیما 3 ٤

 یداوا توف «دنسیکیا كنناضمر ۸ تیم ا ۳



 ده
 ردشلیآلاح را هراجحمب ون بوشل وا وا نکیا رظینم دن وم و

 دی هد ۱۳۳۹ و یثابجوبق هرکص ياا و روس ( اغا نیما جالا )

 .Oa ردشلدبآ نفد

 ا ندهصاخ ناروژمصهدو (  هداز لاش. ۰ اغا نما جالا )
 یدلدبا نفد هدنسهبرق یضاق ردشلوا توف هدننابم ۲

 . ندرارادفوج بولوا ضیفم ندنوامه نوردنا ( افا دم نیما )

 نوامه نوردنا هدفدنل وا ثادحا هیماظن رکاسع هدنلاوش ۱۲۶۱ یدیشلوا

 ۱۳۰۲ یدل وا یشایکی ه ه رها وڪڪ هد ۱۲۳۲ بول وا یهشایکپ

 یدلدنا نفد ۾ دیس ردشلنا لاحرا هدناح یغیدنلو هدنداعسرد هدنسهح | یذ

 سردم ردیمودحم كندنفا نیما ( هدازیبهطلاب ۰ یدنفا دم نیما )

 هد ۱۲۰ یدلوا یسالنم رصم هدنل والاعیر ۱۲۳۸ بولوا یسالنم بلح و

 ردشلبا تافو هدنلاس ۱۲۳ بولوا یسیضاق همرکم کم

 درس رازملس نوفدم هد همزايا ( هداز را روس ۰ یدنفا دمت نما (

 هلکلسردم ۱۲۰۹ ضیفتلاب هدنوناس نوردنا تواوا یمودح یدنفا دم

 بواوا یسیضاف هعفر صاوخ هدنرخ الا عير ۱۲۳۰ ردشلنا جورخ

 . ۱۲۶۳ و شلوا یسهاب لوبناتسا هد ۱۲4۲ یدلوا یمالنم هکم هد ۷

 1 هدنناب یرد هدهمزابا هدرادکسا ردشللا تافو هدنج وا نوا كنس هغاىذ

 3 ردن وفدم

 ی بول وا یمودح یدنفا مدارا یسضاق صم ( یدنفا دم نما )

 . هدنماجچ یتفم ردشلوا توف هدنسهض كنس هایذ ۱۳۲۶۳ نکیا سردم

 ۱ ۱ 0 ردن وفدم

 هلّصیفت نت یاد اا ب ىلع لالج ندارزو ( اشا دمع نیما )

 ۳۳ و ۱۲:۳ و شاناللوف هدنامدخقرهلوا یاب یجوم*هدع و شاوا یمادھکک

 ۲۰ ملست فاروا هدمرح ۱۲6 بولوا یظفاح صراق یناریمریم هبتراب
 توف اریدم هرکصندنو ردشانروف هللا رارف هدنقافتا كنیلاها هدنصوصخ
  هلبا قاناریءریم هلفلوا ندنراذوفنیذ یفرط مورضرا ( اشا نیما ) یدلوا

 . هلفلوا نونجمو نسلا ثيدح هد هبسیا شلوا یلففاسح و فرصتم شوم
 . ردشقک ید ندیتسه ااغ ابقاعمو شادبا لزع هد ۶



 سس ع۲و تس
 ۱۲۳۳ یدیشلوا یسالال هدازیش هرکصو یسج هناضنک نوامه
 شل وا دعاشتم هد ۲۰ بول وا یمادتک نوبامه هز هدنس هدعقلایذ

 عر تلصح ا ندالع ردشلنا تافو هدف یسهدعقهلایذ ۱۳۳۷ و

 یدا نسخ و
 هد ۱۲۳۵ و سردم ردیلرادکسا ( ظفاح ۰ یدنفا دم نیما )

 ردیلدسورب ( هداز یضاق ۰ یدنف| دم نیما ) ردشلوا یسضاق بولا

 بقاعتم یب رر ردشلوا یسالش سدق هد ۱۳۳۵ بولوا سردم هدوب

 رایدلبا لاحترا
 كنیدنفا هللا ضف دفان ندرودص ( هداز دفا ۰ یدنفا دم نیما )

 مالسالا میش هلا تافو هدنربن وا كنمرحم ۱۲۳۵ بولوا سردم ردندندافحا

 هام وا هدیونا هل غل وا ود كار ندنرلهع رک كنالنم دمع مدار فرش

 ردشلدا نفد هناي ۱

 ۱۲۳۸ بولوا سردم ( هداژ ی یاح ۰ یدنفا د نما )

 ( یدنفا دمع نبما ) ردنوفدم هدنراوج ناف ردشاوا توف هدنسهطاید
 هد ۱۲۳۷ ردشلوا س هنسهیکت جارج ندلارون بول وا ندنلاحر هفوص

 یدل وا توف

 لزعلادعب قرهلوا یشاب باصق ضباب ( دیس ۰ یذتفا د نیما )

 هدیونا یدل وا توف هد ۱۲۳۹ قالطالا دعب ردشلدا ین هی هد ۳۵

 یغام هفیلخ بولوا ضف ندنلف یتباتک ادضکک ( یدنفا نما ) رد وفدم

 ۱۲۶۰ و شلوا ندناکحاوخ قرهلوا لیکو سر هئاسرت هد ۱۲۳۹ نکیا

 ردشا وا توف هدنرلخ رات
 سدقو سردم ردیلهبور ( هداز النمجاح ۰ یدنفا دم نیما )

 اشا دارم یدلوا توف هدنسیدب e عید ۹ بواوا یسالسنم

 یدلدا نفد هدنعماح

 ۱۲۳۸ بولا ضف ندنامه نوردنا (ظفاح ۰ افا دمت نیما )

 دنباد هدنسهطایذو حاتفم هدنمرح ۱۲۳۹ یمافا کشم هدنلوالا یذاجچ

 یرابرهش رادقوج هدنسهایذو راداکر هدناضمر ۱۲:۰ بولوا یسافا

 نوزوا ردنوفدم هدنسهرت هدج ردشلوا توف ن ۱۲۶۱ یدلوا

 شلور ليكو هلففلهتسخ اغا ىلع رادحس ىدا فیرظ یسهسبلا یو
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 سزدم ردشل وا ترهش تبحاص بودا تالا لصح هدتف و زا 421 وا او

 ییشاب ڭنیتفم ین ندنجازع تدحقصا یدلوا یمالنمبلح هد ۱۳۲۸ و

 یدلدا فن ه هبیسوطو لص هدنرخ الا یذاج ۱۲۲۹ هلکلبا برض
 برضو مش قیتیفم هد هداروا هدفدلوا یمالنم ماش هد ۱۲۳۳ وفعلا دعب

 هندم یمودنک هتداعسرد هئداح وب رایدلیا مایق هنهلع رلیلماش ندنسمتا

 حارخا ندشرطو مفریمهنر هلغلوا لصا و هدهرصیکیدلدیا باختنایمالنم

 هسوسرط هدنل والا عبر ۱۲۳۶ و شارب و یمل هبرا یساضق هنکرارمجهلا

 هدة سیا ققحو لضاف ردشلوا توف هداروا هرکصتدمزا ردشلدا ین

 یدل وا یتره"یعاد یئدح و تدش

 رسو شلوا ندناکجاوخ ضیفتلاب ندلق ( یدنفا دم نما )

 نادت جالا یشاب باصق هدیوا ردشلیا تافو هد ۱۲۳۵ قره وا یرظان

 یدیشلوا یتاک رلکدک ضیفتلاب هدوب ( یدنفا دم نیما ) ردنوفدم هدنناب

 هدو ( هداز یلاشاب هجاوخ ۰ یدنفا دجم نیما ) یدلیا لاح را هد ۵

 هدنلاس ۱۳۲۳۶ یدیشلوا یسهفلخ رس یبیجهلاقم یراوس بوشیت ندلق

 ردشلدا نفد هن راز تروع ردشاوا توف

 باح هد ۱۲۲۷ و سردم ( هداز یر ۰ یدنفا دمګ نیما جاخا (

 هد رادکسا یدلوا توف هدنر یکم كابجر ۱۲۳۵ و یدلوا یسالش

 نیما قبسا ردص نداعز هدن رف یسوبق اا ردنوفدم هد سهرد دچا لس

 اشا هلا غا ےھارا جاخا ندا تافو هد ۱۲۱۲ بولوا یمیشاب رب اشاب

 اغایلع جالا نالوا توف هد ۱۲۲۰ یحاص كناکد رر یلفدص هدنسوبق

 ردنرد یر ندرلنوت هکردرلنوفدم

 . نالا شوخو نآرقلا ظفاح ردیلهسورب (  یدنا فر دج نما )
 ماما هدننوا كنناضمر ۱۲۳۸ یدلوا ماما «یدنفا دعسا هدازخاص هلغلوا

 ۱۲۳۰ یدلوا لوا ماما هدنلوا كنناضهر ۱۲۳۱ بولوا یهاشد « "ین

 یدنلوا نفد هدسد راود هدرادکسا یدلبا تافو هدننحر

 هب هناهاش تمدخ قرهلاضبف ندنوامه نوردنا ( انا دمت نما )

 ۱ . شذوا یرابره-2 رادفوحو راداکحرو یسافا دنبلد هلسهرصو نا

 ردشلدا نفد هدنسهب رق یضاق بودا لارا هد ۱۲۳ وفعلا دع) و

 ۳ نورفا داوا ثلاث ناخ میم ناطلتس (هدق ۰ ىدا نیما )



 بسا 6 ۲۳

 یسلوا ثفام هب دیا ا هزرج هلبسادپ قلعت هراکا واو انا فسو
 هدلاو هاشرهمو یدلوا یسالنم هطلع ندحرح هدنبحر ۱۳۰۹ ندنبتبج

 هد ۱۳۲۲۲ یدلآ ینتسهاهکم هدهاسو و یدلدا بصن نما هتراع كناطلس

Eلوداتسا هد ۱۲۲۰ و یدلدا قالطا هدنرو رم تدمرب یدل وا ی  

 هدنسیدب تالاوش یدلوا یسهاب یلوطانا هدنناضهر ۱۲۲۹ بولوا یسهاب

 یس یدلیا تافو هدنلوالاعببر ۱۳۳۳ یدلوا یرکسعیضاق یلوطالنا لعفلا

 یدبا بقلم هدقعاطیش هلفلوا ندابک ذا تیاف یدا زواصم یاسکس

 نوکر یدردتا تاسک ا یانو یلأح یک قەردلا نوتاص رع هبافا فون

 هضرشنکردبا میشت هلا بحاص هدندوعهلترایز یییدنفا نداعلانز دیس
 بوشود هنکوا كناطب شوب نکیا ندناداس نس مدنفا » هبوذح رب هدنمان

 هد ر وص نوک چ وا تونل هثسخ هدتعاس وا هلکع د « یروشتاب مظعت هل وب

 یدا مجرم هنلاثماو لاک لها هیفامم ردشلیا لاحرا

 ( هداز هلا ضيف ۰ یدنفا دمع نما )

 هدنناضمر ۱۲۱۱ و سردم هد ۱۱۸۴ ردبم ودحم كن دنفا هللادبع ندرودص

 هدنل والامب ر ۱۲۲۰ بولوا یمالنم هنج دالب هدعب یدلوا یسالنم یخ

 یدلوا یسیضاق لوبناتما هدنس هدمقلایذ ۱۲۲۷ هلا زارحا یتسهاب هکم

 لاصفنا ندقلیضاق هد ۱۲۲۹ بولوا قارشالا بیش هدناضهر ۸

 جاقر بولوا یننو لزع ندتاقن هدنجوا نوا كل والاعیر ۱۲۳۱ یدلیا

 ۱۳۳۳ بولوا یاب یلوطانا هدنمرح ۱۲۳۲ یدلدا وفع هرکبص ءام

 ندنیسردم یمودحم ردنوفدم هدنغاب سنوت یدلوا توف هدنرخ الاعیر
 یردب ردٌتاوا توف هدنح وا نوا تل والاعیر EY ) یدنفا هللادع (

 ردنوفدم هدناب

 ) ەدازىسو ° اشا نیما (

 هدنرخاوا ۱۲۲۵ یدسشلوا یک رک هداروا بواوإ ندنسافا مورضرا

 لزعلا دعب یدلوا یسیلاو مورضراو یرکسعرس قرش ترازو هاب
 توف ًابقاعتم یدلیا لاصفنا هد ۱۲۳۰۰ بولوا یسیلا و رکیراید هد ۹
 هدن گران ۱۲۵۰ قرهلوا یاب یوق ( كب نجرلادبع ) یئودحت ردشلوا

 ردشلوا توف

 رکشعاوخ ردمودج كندا ناذع مامسرد را( لدر  یدفآ ی



 دم ۲ ۴ تست

 بول وا ییا ةا هد ۱۲۲ و یییما لز هیفوص هدب یدناوا لزع

 ۱۲۲۵ بولوا یادت ترادص هدندرد یمرکب كنسودیقلا ید ۶
 هننسوا و یرظاب هلاڪ وط هد ۱۲۲۸ قالطالادعب یدنل وا یو لزع هدنرفص

 تافو ینوک یجتا یهرکب كننابعمش ۰ بول وا یمادضک ناطلس امسا

 هدهیاسحروعاو ردتقمو ردم ردنوفدم هدنسهلکسا ناتسب هدوا ردشلنا

 . هدننوا كنمرحم ۱۳۲۷۶ بول وا ( كب نایلس جالا ) یعودخحم یدیا رهام
 ردٌشلدا نفد هدرادکسا یدنا تاف و

 ندنلوصح قلانشا هب هسدنه ړم ( ظفاح ۰۰ یدنفا دم نیما )
 هصاخ رام هرکص یدیشلوا ندناکجاوخ هدهاسو بواوا رام یثات

 هدنشاب هدازهش یدلوا توف هدنسهض یرخ الا یذاج ۱۲۳۰ بولوا

 ۱ ردشلدا نفد

 < لک» ب وشیت ندنل هب ماج شاب ( ظفاح ۰ یدنفا دمع نیما ) "

 هدنچ وا كننابعش ۱۳۳۰بولوا یسهفیلخ رس)فهرکص یدنآ فورعم هد
 یدنل وا نفد هوا یدلوا توف

 ناود هباشاب قطصم دس داماد بوشیت ندلق ( یدنفا دم نیما (

 یدلدنا نفد هدیوا ردشلوا توف هدنسهض كنرفص ۱۲۳۱ یدیشاوا یتاک

 هد ۱۲۳۹ ردشل وا یسهفیلخ هناکلام بوشیت ندلق ( یدنفا نیما (

 یدلیا لارا هداروا بولیدا ینو لزع

 ( هداز اغآ رکب ۰ یدنفا دمع نیا )

 بوشیلاچ هدنوامش نوردنآ هدوب هلغلوا اغارکبونا بحاصم ینوردنا یردب
 ۱۲۱۰ و یمالنم رادکسا هدنسهدعقلایذ ۱۲۰۰ ردشمقیچ هم رط هلکلسردم

 یسالن هکم هدنسهظ كنمرحم ۱۲۱۷ و یسهاب هنردا هدنرخ الا میر

 ۱۲۲۸ و یسیضاف لوباتسا هدنسل دن نوا كس هدملایذ ۱۲۲۷ و

 ۱ رتسبد كار هسوا تولوا یرکسضا لوقا ههره لایدا
 هدیوا ردشاوا توف هدنسیکیا نوا كنل والا یذاج ۱۲۳۳ ردشل وا لزرع

 هن راد_ص عقو و راف یس هاموصعم جام ردنوفدم هدلو یرفشاک

 ىدا یاثم

 ( هداز یافخ ۰ یدنفا دم نبدا )

 ر ت تا

 ۱ . ۰ اقا وا ندافرط ردشلوا یمالنه رود بولا یکلسردم هرشط هک لیصح
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 توق هد: فک كن رفص ۱۳۹۱ ( یدنفا دج رهاط ۱ 3 ندنلاحر

 ند هدنیشمن 2یاشمو نده رداق "هلژاس ردشلدا نفد هدجا هجهرف بولوا

 دا یدلیا تافو 9 عید ۸ بولوا ) یدنفا دوج میش /

 ردن وفدم

 كندنفا ترع عاف یسویف افا ( هداز ترع ۰ دنفا دمع نما )

 ردشاوا توف هد ۱۲۲۸ بولوا یسالثم بلحو سردم ردیمودح
 ره-ثنکی هد ۷ e ( هداز ییفم ۰ یدنفا دم نیما )

 . ردشلوا توف هتش یدل وا ینالط
 كندنفا دمع دیقح ندسیلاوم ( هداز دیفح ۰ یدنفآ د نما (

 ردشلوا یمهباب هکم هدنسهدعقلایذ ۳ تواوا النمو سردم ردیم و دم

 ید وا توف هدنمرم ۹

 هد ۲۲۱۵ و سردم ( هداز نوروط كحوک ۰ یدنفا دم نیما )

 . یدلیا لاعرا هد ۱۲۲۹ بولوا یمالنم ماش هرکصو یمالسنم باح

 ( قول ییطصم ) هداز ینانک یسهداز هعرک كنو ردنوفدم هداشاب ردیح

 ردشملوا توف هد ۱۲۳٩ هکرددنفا

 ردیمودح یدنفا رع ندلاحر ( هداز یاج ۰ یدنفا دمع نیما )

 ردشاوا هفیلخ شابو ندناکجاوخ ضیفتلاب ندنلق ترادص "یوتکم

 ۱۲ ۲٩ بول وا یتاک رایجهبج هدهبو یسیجهلاقم هدابی هد ۸

 اشا ردیح ردنوفدم هدوا یدلوا توف هدنسبد یمرکی كنرخ ًالایذاج

 ردشا ؛ا ریت ادد هنحور یرد ییعماح

 سردم بول وا دک كنەداز خاص ) یدنفا دم نیما ) :

 هدن رن وا كس هدع2)ا ید ۱۲۲۹ یدل وا یسالنم باح .al سد سص یدشلوا

 یدال وا نفد هدرادکسا یدل وا توف

 ی هالنم بلح هدنبجر ۱۲۲۹ و سردم ( یدنفا دم نما )

 باح هد ۱۲۲۸ و سردم یدو ( هداز یلو-:ارفعز ۰ یدنفا نیما (

 رایدلیا لاح را هدهانو ردشلوا یسالنم

 ( هدازرشواح ۰ یدنفا دم نما )

 كند رخ اع ر ۱۲۲۲ ردشلوا یسهفیلختمذ ناکجاوخ ض ميقا هدنلف هیلام

 هدنسیتلانوا فرار ۱۲۲۳ یدلوا لوا قش رادرفد دعفد هد ربن وا ناب ۱ ۱



 س 4۳۲ ےس

 ( یدوک ۰ یدنفا دم نیما جاطا )
 نولاسه ةنزخ نکیا هداروا بولوا ضیفم هدنوامه نوردنا ردل هح ا

 هدعب و یسالنم هطلغ هد ۱۱۹۸ ردشغلوا غارچ هلکلسردمو شلوا یبتاک

 یسهاب یلوطاناو لوبناتسا هدعب و هکم هد ۱۲۱۳ و یمالثم هرونم ندم

 نوا كننابعش ۱۲۲۹ و شلوا یرکسعیضاق یلوطانا هد ۱۲۲۶ بولوا
 ردنوفدم هدنسهعشچ قلبرآ هدرادکسا ردشلوا توف هدنجوا

 بول وا ماعسرد لیصحلاب ردبلت وز رط ) هداز رطاش - یدتفا نیما )

 هرانیکسم ردشلوا توف هدنمرحم ۱۲۲۹ بولوا سردمو یفتفم مظعاردص

 یرد ناق یدلوا مالسالا خش یدتفا فرام یود ع ردشلدا نفد

 برشم ( یدنفا فراع) یمودخحم هلفلوا یدنفا ( برسشم ىلع ) ندرودص
 ردٌشاا ترهش ود یدیفح یدنفا

 ردیمودخحم كندنفادوجحم ندیلاوم  هداز بیطخ ۰ یدشفا دمت نیما )

 هکمو هسجخ دالب هدعبو یمالنم ریمزا هدنسهدعقلایذ ۱۲۱۰ و سردم

 توف هدنزوقط نوا كنلاوش ۱۳۲۷ بولوا یسها لوتناتساو یسالنم
 ردرادنفا هللادج و هللادعس یرله ود یدل وا

 هلا یتیلوت هاغ رول ضیفتلاب ندنونامه نوردنا ( یدنفا دم نیما )

 هرکصو یسیجهبساحم یلوطانا هد ۱۳۲۲ بولواندناکجاوخ هدعب ردشیچ
 ردنوفدم هدو ردشلیا تافو هد ۱۲۲۸ و شلوا یتاک رلیجهبج

 یدلک هلوناتسا بولوا یه یدنبشن ددیلکوکرک ( یدنفا نیما )

 هلصش جاقرب هدنل والایذاج ۱۲۲۲ هلغلوا یلوبقم كنلاجر ناخ میلسناطاس

 یدنفا بیبح هدهسور یدتا تافو هد ۱۲۳۲۸ هداروا یدلردنوک ههسورب

 صاوما نیب هدنداعهرد ردشلدا نفد ه هیکت یکیدلیا اشنا هدنرف یمه واز

 شلنا وزرا یتیلئان هفرشوا ود مرومأم ههینس تاقالم ینبم هنسلوا ربتعم

 كا تمدخ هدنس هیکت تلود لاحر قحا ردشمامهلوا لئان هد هبا
 یسا میش ۱ ىدىن دغو تد وش هدنقح یدیآ راردا تیاعر هدنسهحرد

 « ایوبرمشم مرد نوساوا ناما ینبمزن » ایوبرسشم مربد نوسلوا نالسم

 بول وا ندنسافلخ كنو ( یدنفا قطصم دیس ) هداز یضاق رب یلدسور

 رداقلادبع ( یلدیاجلس ند هب دنیش من اشم ردشل وا توف هددسور هد ۱۳۷

 قبرط و ردشلدا نفد هڪ کوروچ هلئوف هد ۱۲۵۳ ( یدنفا



 س 614 بس
 هد ۱۲۰۹ رد شوا یرایرهش فرصم هلا تالناکجاوخ شيتا ندلق

 رود هدسر و ا یتیم اش هد ۳ بول وا 9 تارب#ت نو رهرق

 رود لک ت لا لاصفلا هد ۱۳۲۳ بولوا ینیما م عم هد ۱۲۲۲ هلتامدخ

 یسهفیلخ شاب ندعم ضیفتلاب نداق ( یدنفا دمع نیما ) ردلیا تایح

 هدنسوف یرولس ردشلوا توف هدنزوقط كلوالا عید ۱۲۲۶ و شلوا

 ردن وفدم

 ( هداز اشاب نیما یعقلعاب . كب دمع نیما )

 یدلیادلوت هدنساد یمرکب كنناضمر ۱ رداشا نیما قیسا ردص یرد

 رونا ولیعاعمایوسنلکو دجا یلهتجو دبام ینامهرقو دم هداز یضاقیلهب ال

 مون ندرلهداز یلکب و تعلو قجرانانو یایداو یتیهو مولع ندرلیدنفا

 ۱۱۸۲ وشرکوا قیلعت طخ ندراس و هیعافتراتال او روئسد جارضسا و
 یتقحهدنفلالنمهطاغهد ۱۲۰۹ تکلسردم یتیدلا قرهلوا لها ا هدنحرات

 هدنرخ لا عير ۱۳۱۱ و یمهاب هنردا هدشلوالا عير ۱۲۱۰ ردشغا اها
 ردشلوا یمیضاق لوباتسا هدنلوالا یذاج ۱۳۲۱۵ بولوا یسهب هکم

 ۱۲۱۸ و شقلوا فیطلت_هلیسهاب یلوطانا هدنلوالا یذاج ۱۲۱۰ هدنماتخ

 اود رح الا مید ۱۲۲۰ و شا وا یسیضاق لوبناتسا اینا هد ها یذ

 ردشلآ یس هاب یلیا مور هدنبجر ۱۲۲۳ لاصفنالادعب بولوا یرکسعیضاق

 هدنرخ الا یذاج ۱۲۰۹ هدا یدلوا توف هدنزکس كل والا عبر ۶

 هبقف « رادند قم ردشلدبا نفد هناي ماح هظیفح یسهدلاو ندا تاف و

 کب رتاه ادم ندرودص یم ودحم ید لضاف

 ردمودخم كناخا رع یمادخک ناطلس اعنا ( یثبح ۰ ت نیما )
 ردشلیا لاحرا هد ۱۲۳٩ ردشل وا یثاب یبوبف هدهاسو

 ردشلوا یسکبرکب نوژرط یرد . ( هداز اشاب دمع ۰ كب نیما )

 هداروا ردشلوا یفرصتم هب وک هلقلْساب یوبف هلفلو هدموطاب هد ۶

 ردش)وا توف

 یسه-فیلخ شاب ی 8 یلوطانا ( هداز یحوا ۰ یدنفا دمع نما ( ٠

 یلوطانا جد ) یدنفا دجا ( یرد ردشلنا لا را هدنرفص ۲۲۰ بوا وا

 و اهن ها ) یدنفا صلاخ لیعاعما ۱ يردارب یدب سل وا یسهفیلخ

 ردشلدا ن نفد هبار را بولوا توف لوا هنس ترد

۳ O 



۸ ۲ 

 ( هدازماما یدنفا دمت نما جاطا)

 ا رانفرهش كەد ۱۱۹۸ و سردمبواوا یودح كنىدنفا رکب وبا ماما

 لوباتسا هلی سهرص ردشلوا جد یسالنم هکهو هخ دالب هدعب بول وا

 هدیونا رد شالا لاحرا هدنلاس ۱۲۲۲ و شا زارحا یتیرلها یلوطانآو

 «رددنفا قداص دح یردار لوس یدلدا نفد هنرق یدنفا ریما كحوک

 هد ۱۲۲۳ بولوا ندمارک میا شم ردیلیومطسق ( یدنفا نما )

 ۰ یدلبا لاح را

 زارحا ینلیشابیبوبق قرهنلو هد راود ( لیچ ۰ افا نیما )
 یدک رک نوتوت هدنرخالایذا-ج ۲۰۰ و لوق قابشاب هد ۱۱۹۹ ردغلیا

 هد ۱۲۰۳ و یشاب باضق هدنرخ الاعیر ۱۲۰۱ و ینیما هبرا هدلاوشو

 هدنلاوش ۱۲۱۳ یدلاق بوکتم تدمرب لاصفنالادعبو یدلوا یتیما هاسرت

 هواه یودرا هد ۱۳۲۴ هلنامدخ رود هدمب یدلوا یتیما هناسرت هم

 یعودح ید مدقمو نسم ردا لاحرا هدرروا بولوا یاب باصق

 . یثابیوبف ځد ( ك دجا ) یمودخ كلو بولوا ( اغا ییطصم فراع )
 تولوا توف هدنرخ الا یذاج ۱۳۲٩۱ و شفلو هدناتسح و ربخ یقرهلوا

 (ردیدنفا نماد ( ندلاحر هدر ندندافحا ردشلدنا نفد هنهاکرد یاده

 یاب ی وط هلیسهرص بوشیت ندنغاح وا یی وط ( اغا نیما )

 1 یدلبا لاګرا هد ۳ نکیا هدنوامه یودرا ردشاوا

 ` كندنفافیلتت یمودخحم كناغاےلس یجاح روهشم ( یدنفا دم نیما )

 هلابقا عقوم هلیردارب و رد هدلوا ناخ دیادبع ترضح سولج ردردار

 یسحعونکم ترادص هدعب یدلوا یناک فرصم یناکجاوخ ٌةراب و یدلک

 بولاق هدتمدحوب هحراهنس و شل وا یتاک ادم هد ۱۱۸۸ بول وا یلیکو

 شاب هد ۱۲۰۲ و یسجهبساح یلوطانا هد ۱۲۰۰ و یتیما هرا هد 4

 _ رارب هلکلیا باغ ییردارو ردب هدنحرات ۱۲۰۳ ردشلوا جهبساح

 یرابدا ردف هنهولج ینا ناخ دوناطلس هدننجر ۱۳۲۳و شلاق توکم

 هدنرورم تدم زآ بولوا یمیج هب ساع هرج هدګراتوا رد شا ماود

 نیما ) یمودخم كئاو ( یدنفا یرون ) یعودحم ردشلنا لا را هدودرا

 1 ربدل وا روهشم هلا یکلهداز ردارب فیلظف هکرد ( یدنفا دم

  ردیموب كنافا رهاط ( هداز افا نیما دج ۰ یدنفا دمع نا )

۳ E SE 
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 لاسحترا هد ۱۲۹۱ بولوا ندنخیاشم یتولخ ( یدنفا نیما ]
 ۰ ردنوفدم هدنعاح شابء رف هد هناح وط . ردشلیا

 ( هداز یدنفا یلو ۰ یدنفا دمجشنما (

 تولوا سردم هدرد “هام ردبم ود كن دنفا ندلایلو مالسالا ی

 ۱۱۸۸ ردشل وا یسیضاق دا هلی هاب هنردا هد ۱ هدردب تّعشم

 هدنایعس۲۰۰ و یدلوا ىس هاب هکم هدعب بول وا یسالنم ماش هدنرخ الا عبر

 - یذاج ۲۰۳ و یسهیاب یلوطانا هدنرخالایذاج ۲۰۱ و یسهاب لوبئاتسا

 هنسرراثلالهد ۲۱۷ وابا هد ۲۱۱ والوا ۲۰۷ و یرکسعیضاقیلوطاناهدنل والا

 یمرکی كننابعش ۱۲۲۰ هدلاح یقیداوا العلا سرو شلوا لیامور ردص

 یلد ) ردنوفدم هدنناب یردب هدنس هیکت النم داره,ردشانا لاحترا هدنسیکیا

 تنکم بحاص ءتور لها .لئامهافص و قوذ هلرابلیفط « ریهش هد (یدنفا

 "۰ رول وا باتکرب اطل ۰ یدا قداصه هنس تنطلس فرطو لد هداس

 سردم لبصعااب ( یردار راد هسنک یدنفا دم نیما ظفاح )

 هدنسیحاشن اف یدلوا توف هد ۱۲۲۰ الوزعم ردشلوا یسالنم هطلغو

 كنا ردشلبا لارا هد ۲۲۵ ( یدنفا دعسا هللادبع ) یمودح ردنوفدم

 ۱۲۳۷۷ بولوا بال و یدوسم هناخاوتف ( یدنفا عفر نیماد ( ی ودحم

 ردماش و عماح یداو لع ردشل وا توف ابفاعتم قر هلوا یسالنم درک هد

 كندنفا هللا ضيف ذفا ندرودص ( هداز دفا ۰ یدنفادجم نیما (

 تافو هد ۱۲۲۱ یدلوا یسیضاق هکم هلیس هررصو سردم بولوا یدیفح
 ۹ نکیا سردم ( یدنفادجا ) یمودح . ردشلدا نفد هولاو شا

 اون ۰ ردنوئدم هداروا یدلوا توف هدنمرح

 .٠  رقنضف ردیمودحم تاکب دجا قالوف اب ( ظفاح ۰ یدنفا دمع نما)

 دروم طاطخ ردا توف هد ۱۲۲۱ تو
 .( هداز رکب هرف . یدنفا دم نما )

 بول وایمالنم ریهزا هد ۱۱۸۷ وسردم ردیم ودحت كندنفانامع ندرودص

 یلوطانا هد ۱۲۱5 وشلیا زارحا یتیرلهاب لوپناتسا و هکمو هسچدالب هدعب

 هوا رد-شعا لاحرا هد ۱۲۲۲ هللرع هد ۱۲۱۷ و شلوا یرکسعیضاق
 ۱ ۰ يدا صاشو بیدا یدادبا نفد

۳۷ 
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 س بس

 6 . ( یدنفا دمع نما )

 دا غارچ >ب ,هنلق هبساح شاب هد ۱۱۵۹ بولوا یداماد مداز یجب رش

 هدنسددب وب كننابعش ۱۲۰۵۹ بولوا یسهفلخ هناکنامو تمذ تاعفدلاب

 هلیبسح "ینارامتخا هدنسیکیا كنناضمر ۱۲۱۰ یداوا یرادرفد لوا قش
 یعبقو هد لوألا عید ۲۱ تولوا لوا ٌهنانزور ا

 یدتا تافو هدنجوا E كنابعم ۱۲۱۳ یدلوا ییمآ رفد هد ۱۲۱۳ و

 یدیشنا زواج ی بولوا انشا 4 هیاسحروما ردنوفدم هدنسوپف یرولس

N) 
 ماکب هلبا قلناریمریم هرکص بولوا اددتک هاشاب نسح فیرش ضیفتلاب
 هد ۱۲۰۶ یذلبا رود یره ول بول وا ی فا یی هنا هد ۱۱۹۳ ردشلوا

 یما-ةمعاق فرش ءاول هد ۱۲۰۵ و شلر و ترازو هدنن رادض كنساشاب

 ناو هد ۱۳۲۱۳ ردشلوا بوکنم هلءفر یترازو هدنافو كنسابشاب یدلوا
 یدل وا توف هرکص تدم زآ یدلدا هداعا یئرازو قرهلوا یمیلاو

 یمادخشک وبق هباشاب زس لس بولوا ندهبنک ( یدنفا دج نیما )
 هدناضمر ۱۳۲۱۰ بولوا یتیماهیفنا قلارار هلسلثا «یناکجاوخٌهنرو شلوا
 ردن وفدم هدنل و ی رغشاک ردش1 وا توف

 هبیدننفا نیسح ینیما لرک بولوا ندهنک ( یدنفا د نما ز

 هد ۵ یدیشفل و هدن ران یکرسو شلوا ندناکحاوخ قره وا داماد

 اشابیطصم هجوف ییسدع رک یدلدبا نفد هتناب یردب اق هدوا یدل وا توق
 ینطصم شیورد ( یدنفا دنع نیما ) یدیشلبا جوزت كب مهاریا یسیلوتم
 شاب یج زاب بولوا ندیاتک ردیمودحم كناغ) ناهلس یجاح یردارب یدنقا
 هدرادکسا یدلوا توف هدنح وا كنلوالا عید ۱۲۱۵ یدیشلوا یمهفیلخ

 شاب یسهلاقم یراوس بوشش نذل ( یلکب ۰ یدنفا دمت نما ) ردنوفدم

 ردشلوا توف هدنسیکیا یهرکب كنسهدعقلایذ ۱۲۱۸ یدلوا یمهفلخ

 یدلدا ن فرد هد وپه وط

 قلیشابیبوپف هدنجورخ بوش ندنوامش نوردلا ( اغا دم نیما )

 ردشه وا قالطا هدنل والایذاج ۱۲۰۹ و شلدا غارچ هلا قلیشاب یجمغلو

 یدلوا توف هدنسهرف یرخ الایذاج ۱۲۱۷ بول وا یثاب یصهاش هدعب
 ردنوئدم هدنسوبف هنردا



 هاو و تن

 دم نیما ) رد شيا تافو هدنلوالا میر ۱۲۰۸ قر# وا یسالش بولا و

 سردم یدیشاوایحاتک هاشا دمخ ال قرهلوا ندانع ردیل هبدنف (یدنفا

 یدلوا توف هذنحوآ یهرکب كناضمر ۱۳۰۸ نکا

 سردم ردیمودخم كناشاب لیعاها یرهشیکی . ( كب دم نیما )

 لاحرا هد ۱۲۰۸ یدل وا ییضاق هاو هرس هاب هطلغ هدنمرګ ۱۲۰۲ و

 ردنوفدم هدنهسردم اشاب نانس ردشلنا

 تاذو هد ۱۲۰۵۹ یداندنیسردم ( هداز یهطلاب ۰ یدنفا دمع نیما )

 هکمو ندیلاوم جد ) یدوا نیما ) ی ودحم یدلدبا نود هب ویش وط بودا

 هد ٧٣٣٣ ندیلاوم ېد ) یدءفا اضر ىلع ) یج ورم كنا یدل وا یمیضاق

 ردشل وا توف قره وا یالنم مورطرا

 هدو ردیم ودحم كااغا مهارا یصاخ رد هطاتح - اغا دمت نیما )

 ثیوق 2د اان وا كنحر ۱۲۱۰ یدلوا صا یا ی هکر و یحاتسب

 رد وفدم هدنعناح اشا دارم ردشلوا

 هدنءاح وا ی روكي رديلغوا كندنفا ماص قاع ( یدنفا دمحم نیا )

 نفد هداشاب دواد یدلوا توف هدنرنوا كن رفص ۱۲۱۱ بولوا یح زاب

 یدلدا

 نال وا ندنرل اردک ترادص ( هداز ادعک رع ه یدنفا دمت نما )

 بولوا یسالث«ریمزا هدنسهدمهلا یذ ۱۲۰۹ و سردم ردیمودح یدنفا رع

 ردشلبا لاح را هدمب

 یمالنم یصمو جرج « سردم ( هداز یهالک ۰ یدنفا دم نما )

 ه*د۷ ( یدنفا ملطادبع ) سںردمیود# یدلواتوف هد ۱۲۱۲ یدل وا

 س ردم ) ینا دمع رهاط ) یمودح رد شا دبا نفد هوا هلا تاف و

 ودع اب ردشاوا توف هدعب بول وا یمالنم ا ۱۳۳۷ تولوا

 رددنفا (تورت دمت )

 یدنفا هلا ضيا مالسالا جم (  هداز هللا ضف ۰ یدنفا دمع نیما )
 هد: ۱۴.٣ الو زەم یدلوا یداضاق هکمو النمو سردم بولوا ندنداشحا
 ردنوفدم هدن رق یدنفا ریما كحوک ردشل وا توف
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 ) (نوزوا ۰ دنا نما ٠ بوش قا نوفکم ترادنص

 یودرا بولوا یسجهبساح فاقوا ثكحوک هد ۱۲۰۰ یدلوا ندناکحاوخ

 ابوضفم هدنلاوش ۱۲۰۳ رد لوا یی وتکم ترادص هدنجورخ نومه

 ردشلوا توف "الونقم هدنرخ الا میر ۱۳۰۶ و شادزوتک هتداعش رد "هلرع
 ) تولوا یمودخحم كشدنفا فسو رادهتیک ۰۰ ( یدنفا دم نما

  5تو وا ندهشک ( یدنفا دمت نیما ) یدلوا یتح هعطاقم هسورب هد

 یعدح هعطأاقم هقک هکلناکعناوخ هد ۱۱۹4 یدلوا راد رهم اغا ربسا یا

 ردشلوآ توف هدعب یداوا یمبجهبساحم فاقوا كجوك هد ۱۳۰۲ و

 ) یدنفا دجح نما (" ٠ تلون مالالا دبع بوش ندنوابه نوردنا

 یناک ادب نایفنولع ه*۱۱2۹ و شاوا ندناکباوخ یرلوا غارچ ها
 هد ۲ توا وا ند دک هدو( هدازیرهش ۰ یدنفا دج نیما ) یدلوا

 ها وطهد ۱۲۰۲ یدنلوا ندناکجاوخ ضیفتلاب بول واند هتک ردیلاشا

 ردرلشلنآ لارا دملا ملس ناطلس سصع لئا وا مهبلا یوم یدل وا یرظان

 رادار هد ۱۱۹۷ شفا ردیلنوابه نوردنا (  اا نما )

 بول وا لوزعم هدنبحر ۱۱٩۳ یدلوا یرایرهش رادقوچ هدعب یرابرهش
 ردیشانا لا را هدعز

 سردم زد ودخ كندنفالیلخ ( هداز قیدص ۰ یدنفا دمع نما )

 هنردا یداوا توف هدناضمر ۱۲۰۹ "الوزهم بول وا یسالنم كالا تو

 ردنوفدم هدنعومف

 یعاح و یداماد ٹاک دادیم هداشا شوایس ) اعا دمع نما (

 یدلوا توف هدنلاوش ۱۳۲۰۸ تولوا رابعبحاص رد مودع یدنفا نعتصم

 ردن وفدم هدن رو هلن ام وا هد ویا

 درج یوذک ماما مالالا ج ( هداژ ی وذک ۰ یدنفا دن نیما ( ۱

 هد ۱۱۹۲: و النم « سردم « رد: ودع كندا قطصم ندندافحا یدنفا

 توف هداروا ۸ یداوا یی طاق هکم هد ۷ و یمالنم دسر رب

 ردشا وا

 شاوا سردم پواوا لع "یاسو نآرف ظفاح ( - یدنفا دمع نما )

 مع ی ویا زا hik داود زی توش نت ام زا

 تن ۵

32395 :۰ 

 شو ی ۴



 چی سس

 یدا

 ) اشاب دم نیما ۱

 هلیسهرص قرهلوا یساغا ریکشب هدنوامه نیبام ضیفتلاب هدن واه نوردنا

 یراب رهشرادحلسمد ۱۱۸۷ هرکص ندقدلوا یرایرهش رادهقوچ و رادار
 ابقایتم یدلوا یسلاو هلاحرت هلترازو هدندرد كنمرحم ۱۱۸۹ ردبشلوا

 هدنق ايا هد ۱۱۹۲ و ه-اح هد ۱۱۹۱ و هدف هد ۱۱۹۰ و هّتسلس

 بولوا یسیلاو یت هنا هد ۱۱۹۷ و لیامورهنسواو كيالسهد ۱۱۹2 و

 هد ۱۳۲۰۰ ردشلوا رومأم هتماقا هد هبلفو شا وا عفر یترازو هد ۸

 یسیلاو هدکی هدنلاوش ۱۲۰۰ یدلوا یسیلاو هناح بول وا الا یتزازو
 ردشلیا لارا هدقدلاق قانوفرب ه هيهات وک هدنبسهایذ ۱۲۰۰ بولوا

 هروک ینتتورم كرهردتا لهآتهلبسهعرک كب نامت ینلغوا هدەربصوب

 ردناذرب ولهرادا و ولهیرت يديشلمب

 یحانسب بولوا ندندافحا اشاب سابا . ( كب دم نیما جاحلا )

 یدل وا توف مدنسدنلا یم رکب كل والایذاج ۱۲۰۱ یدیشاوا یکصاخو "

 رد وفدم هدرادکسا

 ۱۲۰۳ یدلوا یسالضم هبلف ۰ سردم ردبلرمزا ( یدنفا نیما )

 یدلوا توف هدنلوالا عیر

 یسادضنک لوق هلیلوپ ضیفتاب ندنغاجوا یرچکی . ( اغا نیما )
 هل راب رهکی هد ۱۲۰۳ یدلوا یسافا یرهکی هدنلاوش ۱۲۰۳ بولوا

 ردشلوا توف قرهلوا رومآم هتماقا هدلحررب و لوزعم هلبتباکش

 یسادک لوق هد ۱۳۰۳ بوشیتپ ندفاج وا هدو ۰ ( افا دمحم نیما )
 یدل وا دنهش هد رح هدناضمر ۱۳۲۰۳ ردشملوا

 یسیکج رک نوتوتو یشابیوبف یعسلاب (  هدازشواچ ۰ افادحم نیما )
 یماغا رایهایس هد ۱۲۰۱ و بولوا یلوق قابشاب هدنلاوش ۱۱۹۹ یدلوا

 ردشلدا لاعرا لزعلادعب یدلوا

 بوولواندناکجاوخو راد رج لیصلاب ۰ ( رادهزج ۰ یدنفایما )
 ,یدلپالاحت راهدمب و لاصفنا هدنلا وشهنسوآ هدهسدل وا یلوفقابشاب هد ۹



 تین را و یخ

 كنیل والایذاج ۱۱۹۳ و شلاق لصفنم هدندورو هولامش یودرا هد ۸

 بتکم یغنیدلوا شاپ هداغا زو ریف هدهناخشوط ردشلوا توفهدنسیکیا نوا
 ردنوفدم هدنکوا

 ردیمود-م افا نطصم نفرازه یشاب یحوط" (  یدنفا دم نیما )

 توف هدندرد نوا كار ۱۱۹۶ ردشلوا یثابیوبف بوش ندهناح وط

 ردشلدبا نفد هدنعماح رادرتفد هدهناحم وط یدلوا

 تافو هد ۱۱۹۰ بولوا هداز اشاب رکب ییهیالع - ( كب دم نیما )
 هد ۱۱۹۶ ید اشان رکب نن كب دمع یباح نب ( كن دم نیما ) ییکی یدلیا
 ۱ ۰ ارد وفم هدنبنکم یرادعب هدیسیکیا یدلیا لاحترا

 سردم ردیمودحم كندنفا فرام ( هداز یرد ۰ یدنفا دم نما )

 ردنوفدم هدوبف یرکا ردشلوا توف هد ۱۱۹۵ بولوا

 ( هدازشواح یدئفا دمع نما )

 بولوا ماماو ظفاح یدلیا دلو هد 1۱6۰ بولوا ندنراشواح ناوند یردب

 . نان ماما بوتکی یراترضح ثلاث ناشع ناطلش یتسادص هدنرفص ۰
 یدلوا لوا ماما هدنلاوش ۱۱۷۲ یلیکو لوا ماما هد ۱۱۷۱ رلیدروب نییعت

 یسالنم هنردا هد ۱۱۸۸ بولوا یسالنم كنالس هدنسهعقلا ید ٤

 هدننابعش هنسواو ساب لوبناتسا هدنل والایذاج ۱۱۸۹ یاب ابقاعتمو

 یرکسعیضاق یلوطانا هدنل والایذاج ۱۱٩۱ ردشلنا زارحا یتسهبا یلوطانا

 هدننابعش ۱۱۹۶ ردشلیا لاصفنا نداروا هدنلوالا یذاج ۱۱۹۲ تولوا

 لاحرا الورم هدنسید نوا كنسهدعقلا یذ ۱۱۹۹ یدتا لاصفنا ندتماما

 ردنوفدم هدنسهعشچ قتلیرتآ هدرادکسا یدلیا

 هدنعماح هدازهش بولوا جرم ندنوامهنوردنا . ( یدنفا دم نیما )

 رد وفدم هدرادکتسا یدلیا تافو هد ۱۱۹۷ ددشلوا غارچ هلّسانک فقو

 یدیا بوسنم هنشرط یرداق
 بولوا ندنسردمو ندناضف ( هدازیسیع ۰ یدنفا د نیما )

 ۱ ردن وفدم هدراد رفد هدیونا یدلنا تافو هد ۱۸

 ۱۳۰۰ بولوا سردم (  هداز لیلخ هرف ۰ یدنفا دم نما )

 بهذلا فاش ردیلرکبزاید ( یدنفا د نیما ) یدلوا توف هدننابعش
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 داد لدخول ..یدقا دع تا
 بودا دلوت هد ۱۱۱6 ردیمودح كندا جاص لوپ وط اطلت مابا

 هد ۱۱۷۰ و ماش هد ۱٣٣١ و یسالنم كيالس هد ۱۱۸۰ و سردم هد ۴

 ردشل وا ئ يهاب لویاتسا هدنبحر ۱۱۷۲ بولوا یال ذم هرون» و هد

 11۸۲ رنا تدم لاکا بولوا یسضاق لوعاتسا هدنل والا میر ۶۲

 شادا لزع هدنلوالا عبر ۱۱۸۳ و یدلوا یرکسعیضاق یلوطانا هدنمرح

 یندم دیر الا یذاج ۱۱۸۵ بولوا لبا مور ردص هدنناضهر ۱۱۸۶ و

 ىغلالعلا سرو شلوا لزا مور ردص ایات هدنلاوش ۱۱۸۸ ردشلو ماینخ

 یدلوا مالالا عش هدن رخ الا یذاج ۱۱۸۹ ردشلبا زارحا هدءرصو جد
 كنمرحم ۱۱۵۹۱ یدلردنوک هتماقا ههسورب بودا لاصفنا هدنلاوش ۰

 ادا یدنفا رداشلادبع هداز فرشا یییزام ردشلیا لا ګرا هداروا هدندرد

 رانم دارم یدا یحاص صولخ و توفص و قفشم هارقفو یه یدلیا

 هدنراوج یسهاخ دوا یدلبا فقو ناکحاوخ مخ و ام نان هسا

 هسردموا بودبا نیەت هفیظو ها شب ةميعض هنمادخ یعماج اشا دجا

 ( مناخهمطاف ) یسلیلح رددنفا دعما یعودخم ,یدلیا فقو هرانانررب هننارج
 یسادتک ردوبسهعرک ك دفا دوج ندناضق نوفدم هدبنعماج هدوبق وط
 یدلوا توف هدنزکس یعرکب كنبجر ۱۲۰۲ ( یدنفا ىلع ظفاح ) یاس

 ردنوفدم هدنج راځ روس
 ندناکحا وخ رد,سهداز هم رک كناشاب دخ ج هطااب ) كردم نیما (

 ردنوفدم هدنناتس رېق یچماح بتاک هدیاسمقا یدلبا لاحرا هد ۲ بول وا

 ردیمودخ یدنفا لیصم ( هداز تع# ۰ یدنفا دمع نیما )

 ریفک هد هنا ربط رد ردار یدنفا یرکش بتاک ( یدنفا دم نیما )

 رد عاش ردشلوا توف هد ۱۱۹۲ نکیا یناک
 عبد ۳ بولوا یسالسنم جرحو سردم ( یدنفا دمع نیما ) ۱

 ردشدا نفد هوي ی رک ١ ردشليا تاقو هدنيسكيا يركب تان والا

 توش ندنغاحوا هلا وط زدیلهفک هدم رق ( افا دم نا )

 هددس و رب و لو زع» هدد سه |یذ ۱۱۷۷ ردشا وا یاب ی وط هد ۷٩

 ید) وا لی حح و ی هاب ی وط هد ۱۱۸۳ وعلا دعب ید وا رومأم دتماقآ
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 سردم ردیم و دم یدنفا م> رلادبع ندرودص ) یدنفا رړګ نیما (

 هدنناب ی رد هدن را وجت اف یدل وا توف هد ۱۱۸۵ توا وا یسالنم بلح و

 ردن وفدم
 .. ردب»« ودجم یدنفا قحا ) هدازیماما اشا سام لا ۰ یدنفا دمحم نیما ۱

 ۱۱۸۵ ید. وا یسالنعهن دم ه دم رګ ۱ ۱۸۰ بول وا یسالنمماش و س ردم

 كلسردمبوآ وای ودخحیدنفادجا . ( هدازیشابیکح ۰ یدفاد نیما )

Eت ول وا نت 5 10 هنس وا  Aدنسءدقا یذ ۱  

 ردشاا لاح را هدعب یدلدا لاصفنا

 یدنشلوا یتم هاروا هلع لسع ردبلهنکر ا ) یدنفا دمع نیما (

 یدیاندارغش ردهشا لادح را هد وا ناخ درز | ری ترضح رم لئا وا

 ردشلوا مش هیتر هلتبسن هنشرط یماریب ( یدنفا دمع نتما )
 هدوا شاوا مش ( یدنفا دعسا ) یمودخم هثرب بودا تافو هدراهنسوم

 رد دلتا لاحراهدنز وقط تناصر ۱۳۰۲

 داماد هنر ندترلادهکترادصهلا ضی هدلق (  یدننادجم نیما )
 ید ندناکجاوخ هرکص ردشلآ ترهش ود « یداماد كن اد » هلغلوا

 ردن وفدم هدرادکسا ردغلنا لازا هد ۹ ردنا بصانم طرصیدل وا

 ( هداز لیلطاادبع اشا دم نیما )

 هدنرخ الاعیر ۱۱۷۲ بولوا یشاب جوبق هدهاسو رداشاب نیسح یردب
 ناسحا تراز و دیر ةنس وا و شلوا قرص لصوم ینا ربم ربم ٌهنراب

 یسلا و لیصوم هن ەدە بول وا یبلاو ناو هد ۷۳ ردشلروب

 رومأم,هئواسه یودرا هد ۱۱۸۳ و شلوا یسیلاو رکیراید هد ۱۱۸۲ و

 یسیلاو لصوم هن برا دعب ردشلردنوک هنثیعم یرکسعرس ردن بولوا
 ی رلم و دم یداردمو مقتسمو قداص رددلبا تاف و هدار وا هد ۰ یدل وا

 رد رلاشا ناچ 4 رخ
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 کیس ۹-۰ هستم

 هدنسناس یزد ردبم ودحم كناشاب دمع ضوء ( كب دمع نیما (

 لاصرا هد ۱۱۸۲ یدلوا ندبصاسم بابراو ندناکحاوخ ضیفتلاب هداف
 هد ۱۳۰۷ ( كن ناسحا دجا ) یمودح ردنوفدم هدنماج لکوت ردشلیا

 ردشلدبا نفد هناي هلک نا لاح را

 ( هداز یعقلعاب  اشان دع نیما )
 هدنن راق س یرد ردشانا دلوت هد ۱۱۳۰ ندنباص افا فو یدچلیا دنه

 ۱۱۷۱ یدلا لوخد هتل یوتمم ترادص هد ولادت یدیشفک هدکلرب ه دمه

 ۱۱۷۸ و یو کم هدنرفص ۱۱۷۵ بول وا هشلخ رس هدنل والا یذاج
 یسیلا و هرومو یعقوت هلتراز و E یدل وا باتکلا سد ر. هدنرفص

 ردشلوا یعیفوتو یسیلاو ندنآ هنسواو یلیکو ایرد نادوبف هد ۱۱۸۰و ۱
 یسیلاو بلح ةوالع هدنلاوش بوئلوا دزمان هلاطل هاش هدناابعش ۱
 ۱۱۸۲ بولوا یماقمءاق ترادص هدنزکس كدللوالا عید ۱۱۸۲ یدلوا

 رادرس هدنلاوش هنسوا ردشلوا مظعا ردص هدنزکس كن رخ الایذاج
 هد زوقط ك رخ "الا عیر ۱۸۳ وار روماع هب رح هلیسهفاصا تالمرک |

 هداروا ید وا لوتقم هدنلوصو 4هنردا یدنلوآ ین 4 هفوتعد و

 هلبا افعتسا هعفد جاقر ندنرادص .ردن وفدم هدیلاخ لحرب هدنسهفرا یاس

 هدعاسم هنزای هد هسیدتسیا قاتروف ندنشیا برح یمادلوا یتسراع

 نیطف عللبم همولع تامدقم بولوا روهشم هللا طخ تدوج یدمشمام وا
 هلغلوا یکاسما هدلااا تب یدا یعار هللا طارفا هتنیکسو راقوو یکز
 تولوا ( كى نیما ۱ ندرودص یمودح یدلوا دونشخ قلخ ندتهجو

 رد ( افا نایفس ) یداماد

 توف هد ۱۱۸۶ بواوا سردم ( هداز یعشچ ۰ یدنفا دم نیما )

 ردن وفدم هدرلا.ف یدل وا

 ۱۱۸عنکیاسردم ردیمودخن یدنفا اف دم ( یدنفا دم نیما )
 ردنوفدم هددجا هحرق ردشلوا توف هدنشب نواكنابعش

 بولوا یداماد یوج خاص دم ( علم یدنفا ر نیما ظفاح )
 یمودجهن و یدل وا توف هد ۶ یدل وا 2 هنس هم 7 ناجرت هدیاعارد

 یدلوا ما ( یدنفا خاص دمع )
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 هدرادکسا هللا لاحرا هد ۱۱۷۶ بواوا ندارمش (  یدنفا نیما )
 ردشغل وا نفد

 هکم هدنهرحم ۱۱۷۳ و یسالنم رض« ۰ سردم (  یدنفا دم نیما )

 كج وک یشننم رز و ( یدنفا دما ) ردشایا لازا هدب یدلوا یسالنم

 هدوق یرکا رد ڈا لاعرا هد ۵ توا وا سرد.و ی ودح كاففاح

 ۱ ردشغا وا نفد

 بولوا یسالنم رادکسا + سردم ردیلهسورب . ( یدنفا دمع نیما )
 تواوآ ندهنظم ردن وفدم هدنع:اح نیما هد ناتتکشا یدلیا لاح را ۷۰

 ردراو یرعشو ناود ردهاکترابز ی ربق
 ایراد ریهش هيد ینارمسقا ( افا د نما )

 ردن وفدم هدرادکسا یدلبالامرا هدنبجر ۷

 نواه یارسو سردم . ( هداز یدنفا نیسح ۰ یدنفا دمع نیما )

 ردوفدم هوا یدلیا لاحرا هد ۱۱۷۷ یدا ندنسابطا

 یعش ندرلهداز قصماوا ( هداز سابع یخاق ۰ یدنفا دم نیما )

 هدلف تواوا ندیاتک هرکص یدا ندناضف بواوا یسیحاتک كن النء ۳3

 هلق هد هطلع ردنا لاسحن را هد ۱۱۸۱ یدیشلوا ندناکجاوخو راد هسک

 رادهسیک ندندافحا یعهاحو یدارعاش ردشفل وانفد هعماحرب بیرق هنسوق

 یهرکیكنمرح ۱۲۰۱ تاذویدلیا ریمل هد ۱۱5۲ ( یدنفا یعیباح) هداز

 نیماو (یدنفایساق 3 نالیدا نفد هناشاب ردیح یدنا تاقو ا

 ردکرک قلوا یمودحم كندنفا
 تافو هد ۱۱۷۹ بولوا یصش یسهیکت رازا ( یدننا دمج نیما )

 ردشلنا

 هد .كندنفا هللا صف هداز داماد (  یدنفا دم نیما )

 هیههادوس ردشلنا لاحرا هد ۱۱۸۰ یدبا ندنیسردم تولوا یسادهک

 ردشش وا نفد

 ندبا لارا هد ۱۱۵۱ نکیآ یسیحنزاب رابعا (  یدنفا دمج نیما )

 لاح را هد ۲# بول وا یسالنم هبلف  سردم ردهودخ كن دنفا مهاربا

 ردنوفدم هداشا ردیح ردشلنا
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 هدنرتوآ كابحر ٩ ال ورم بول وا یمالنم رمزا « سردم ردیمودم

 یدنلوا نفد هدانا یردب هدرادک-ا یدل وا توف

 یردب ۱۱۱۰ ردییمودخم كن دنفا یک خش ( یدنفا دم نیما )

 :یدلوا توف هد ۱۱۹ رد-شاوا جش هنسهیکت رداةلادبع هد ودا هدننافو

 ۱ ردشل وا یدنفا ندلادعس یعودحم هان رب

 یرابصیتهشم یسهیکت رام یدبا ندناداس ( یدنا دمت نیما )

 ج هد ۱۱۱2 تاذو هرکصندکدلیا زارحا رلیدنفا یدحو دجاو ناشع

 زدشلدا نفد هدنسوبف هلاګ ولوم بودا لاحرا هدنلاس ۱۱۷ ردشلوا

 هدقدلوا توف هد ۱۱۹2 بولوا حس ( یدنفا لیعاصما ) یردارب هنرب

 لا زا مدتی ناظلس رام و ردشل وا میش ( یدنفا نیم نس یطادبع )

 ردشلیا

 توف هد ۱۱۷۰ بولوا سردع ( هداز یامزلک * یتدنفا د نما )

 ۱ ی ردشل وا

 كشدفآ ركبوا یوریت ( هداژ رکب وا ۰ یدشآ د نما )

 سهم هدن رخ الا یذاچ ۱۹5 تولوا یمالنم بلح ۰ سردم ردسهداز

 هردا یدلیا تافو هد ۱۱۷۱ یدلوا یسالنم هکم هدنمرګ ۱۱۱۷ و یسالنم

 ردنوفدم هدنسوف

 یاما لرش عماح دجا ناطلس ) هداز ع ۰ یدنفا دمع نیما (

 یدلوا توف هدنوا كنس 4-این ۱ یدا یمارقلا مش كن رصع و

 ردن وفدم هداشا ردیح

 رقم سدقلخ یهجرا جارج ندلاروت ا ا
 یردب بواب هبوازرب هدنرف یمهیکت دارم جش ردیمودخم یدننا هّلادبع
 هدن رق برش یعماح شات ظفاح هدعب ردشل وا 3 هار وا نکا قرط رس

 هنبرب یدلیا تافو هد ۱۱۷۲ یدلوا جش هد ۱۱٨۹ هنسهیکت یردب
 توف هد ۱۱۷۱ بولوا ج ( یدنفا نطصم دیس ) هنسهنکت قیرطرس

 تو وا میش (یدنفا هلادبع) هداز یدنفا ىلع لضاف هن رب كنو یدیسشاوا

 ردشلیا تشع لاس یلیخرب



 شات لر او

 یمهنس ۱۱۵۸ بول وا یش یسهیکت یراخ ربما هد ۱۱:٩ یدلوا رادهرت
 لضاف ردنوفدم هدنعماح اشاب یرب هدکرز ردشلیا تافو هدننارب "هلی

 یدبا هاب فرامو صاشو

 ( هداز یولو یدنفا دج نیما )

 سردم ردبمودخح كندنفا ىلع یردارب كندنفا یطصم یولو مالمالاعیش
 .كنسهرخ الا یذاچ ۱۱:۶ بول وا ییمالنم هکم هد ۱٩۲ و یسالنم رم زا و

 ۱۱4۵ یدلیالاصفنا هدنرورم هام چ وا یدلوا فارمئالا بیقن هدنچ وانوا
 ۱۱5۹ بونلوا قالطا هدنرخ الا عید ۱۱4۰ یدلدنا ین هکحندا هدنلئاوا

 ۱۹۰۵ بودا لاصفنا هد ۱۱6۷ یدل وا یرکسعضاق یوطاا هدناضمر

 یبها لیامور هدنلوالایذاج ٩۱۸۱ یدلوا فارشالا بیقن اینا هدنلاوش
 (  یدتقا دیعس۱ ندندافحا یدلنا لاحدا هدنحفس كنابعش هنسوا یدلوا

 یدلوا یمالنم هطاع هد ۲

 ( هداز ینایح یدنفا دم نما )
 «سردم ردیلغوا كشدنفا دجا یودخم كندنفا یضیف یفطصف یشابیکح
 هلا راشم یردارن یدلوا ییمالنم ماش هد ٩۱۷ و یسالنم انف رهشیکی

 ابطا سر ینوک کیا كنسهدعقلا یذ ٩۱6۸ هر هلفلوا التبم هسی رقن
 یسهاب یلوطانا افا ەتمو یسیضاق لوتاتسا هدنسهدءتلایذ ۱۱۵۰ یدلوا

 یدلوا یرکسعیضاق لیا مور هدنچ وا نوا كنسهدعقلایذ ۱۱۵۲ یدلوا
 هكنلاوش هنسوا ردشلوا مالسالا مش هدنچوا نوا كنلوالا عبرا ۹

 یمیضاق همرکمثکم هدشرحم ۱۱٩۳ یدنلواقن هب هسورن و لزع ینوک یعتنوا
 بونا هتسخ هلکټک ردق هماش ندةسوربو شادا لزع «دناضمر بولوا

 قوص لئام هلزهو رهام هدبط ردشل وا توف هدماش هدنلاوش ۱۱۲۳ انقاعتم

 یدآ زا برمثم
 مزالم ردیمودخحم كندنفا معن قطصم . ( هداز زینع ۰ یدنفا نیما )

 ردندارعش یدلوا توف هد ۱۱۳۶ هدءهرداب هلاب بول وا یضاقو

 سردم ردیمودحم كتندنفا فسو بورضم .( یدنفا دم نیما )

 ردشلوا توف هدعب بول وا یسالنع ههرکمٌهکم هد ۱۱7۵ و ماشو

 ثا-ندنفا نسح یسهفیلخ شاب یرس . ( یدنفا دمع نیما جاسطا )
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 نوا كنبجر ۱۱2۰ "الوزعم یدلوا یمالش هک . سردم ردیمودخم
 ردشلوا توف هدنشب

 رددنفآیشاه ماش ندناضف یرد ( هداز مشاه ۰ یدنفا دمع نما (

 ردشلوا توف هد ۱۹2۵ الوزعم ردنشلوا یمالنم هبلف ۰ دادن سردم

 هصفر صاوخ o عید ۹ ( یدنفا هللادبع ) یم ودخحم كنو

 ردنوفدم هدنسوبق هنردا ردشلیا تافو هدنلاوش ۱۱۹۲ بولوا یسیضاق

 ندنکلهفیلخ شاب یرصی ( هداز یدنفایلو ۰ یدنفا دمع نیما )

 هداب هدهدنرخ الا یذاجج یدلوا یناک یرچکی هدناوالا عیر ۳
 یدلدا ین هدناضمر ۱۱46۵ قرهلوا یسالب یید بولوا یسجهلاقم

 ىلع ) يود ردشلوا توف هدنرلخرات ۱۱۰۰ بولاق دعاقتم وفعلادعب

 یدلوا توف هد ۱۳۰۲ بولوا یسهفیلخ شابیلف یرهب ید ( یدنفا

 توف هد ۱۱:۸ نکیا سردم ردب رادکسا ( یدنفا دم نما )

 ردراو یسهیشاح هب ردشل وا

 بولوا یمودسحم كندنفایداهلادبع یلهسور (  یدنفا دمخ نیما )
 ردشلرپ و یمهباب هطلغب ول وا یسالنم دارغلب و هب رصبق و ماشسابارط و سردم

 ردیاشو مع یدل وا توف هد ٣

 تاعطاقم رديمودخم كنافا نيسح جالا ( اتادم نما جالا )
 هد ۱۱۳4 بوللو هدراقلادځک وبق یدل وا ییحاص ریثک لام یشانندنما لا
 یمادشک وف هنن هنسواو شلیا لاصفنا هدنلاس ۱۱2۲ بولوا لوق قابشاب

 یمادخک وبق هن ۱۱۸ هدمب و یرظات هناح وط هد ۱۱2۵ و زدشل وا

 ریهاشزارکت و یهاغا رادمس هرکصو یسانا رایهاپس هد ۱۱۵۳ و شلوا

 ردنوفدم هدنګا یلیبس هدشاطابف ردشانا لاحترا هد ۱۱۵۰ بول وا یسافا

 بولوا ربثک یناریخ ردشلیا ان هعشچرب هدنناخ هودو ربنم هدم هب رازب

 رردوسنم کو را (هداز نما دجحم) ردرلافا (قداص) و ( نیسح ) یمودخحم

 هدننکلک بولوا ندنسیلاها رکبراید (.  یداقوت ۰ یدنفا دمع نیما )
 ینهش یدنشقن ردشلآ یمان وا هلغلاق هداروا هدیدم تد» پولک هداقوت

 نت رطح یزاصنا بواابا هدکدلک هلوداتسا قره وا زاح ندتسدکیدجا



 دیس + هسسب

 سیونشوخ ردشلواتوف هد ۱۱۱۰ نکيا یتاک ناود كناشا نیسح یرارف

 یدیا تاذ ر ماشو
 یهود یماویس دیجلادبع مش ( هداز یساویس« یدنفا دم نیما )

 یدلوا یمالنم هبفوص « هنسو ۰ سردم ردیلعوا كندنفا قابلادبع
 ردنوفدم هدیحاشن ردنبحاص قالخا نساحم یدلیا لاګرا هد ۹

 2 بولوا یهود كنیدنفا اص برم, ( یدنفا دمع نیما )
 ردصاش یدلوا توف هد ۱۱۳۲۱ نکيا هدماش یدا یتاک

 بول وا ی زدن كن دفا دجبا یییتقب ف وجم.( یدل مع نما )
 یدلوا یمالنم هکمو هسوربو یژتفه فاقوا نیمرحو سردم یدیا یلهیق
 یدا خاصو فیفع ردشایا تافو هد ۳

 هدنامدخ ضعب ردیلکنالص ( هداز یریظن ۰ یدنفا دمحم نما )
 ۱ رد ماش یدل وا توف هد ۶ بول وا مرسم

 كشدنفا دجا (.هداز یروصنم نصح ۰ یدنفا دح نیما )

 ردشلوا توف هدنسبد نوا كنلاوش ۱۱۲۰ بولوا سردم ردیهودخ
 كشدنفا ناضمر یلهئردا ( هداز رفعج ۰ یدنفا دم نیما )

 توف هد ۱۱۳۰ بولوا یسالش هیهانوک « دارغلب ۰ سردم ردیمودح
 ردشلوا

 ثشدنفا قطصمو یدیفح یدنفا دمع یناو ( یدنفا دم نیما )

 ردشلوا توف هد ۱۱۳۲ بول وا سردم ردیم ودحت

 ردیمودحم كنیدنفا طصم یلهبسوط . ( یدنفا یدعس دم نیما )
 ردناوود بحاص یاش ردشلوا توف هد ۱۱۳۷ و سردم

 هد ۱۱۳۷ نکیا سردم . ( هداز یدنفا نسح ۰ یدنفا دمع نیما )

دنس وشراق یسهیکت العم دارم ردشل وا توف
 ی دشمن و ریل ردن وفدم ه

 یدا یش ورد

 ردسودحم كنددنا قطصم یولو كحوک ) یدنفا د نما )

 توف ینوک یحتلا كنلاوش ۱۱۳۸ "الوزعم یدلوا یسالنم هبلف ۰ سردم
 یدا لضاف ردنوفدم هدنسوف هنردا ردشلوا

 كن دنفا نطصم یجاح یلهنردا ( هداز یهبک ۰ یدنفا دمع نیما )

 تب شام

 از

 ا ا ی اف

eنا اخ ۱ ۲  N 



 تیک و و همت

 هلفلوا ینیما ان نکیا رایا ان یتعماج ناخ دنزاب ناطلس ٠ (.ك نیما )
 هد ٩۱٩ و شعا ساب دی٣ رب ردشمام هنلس یعداو شاوا روه-م هلبةل وب

 ردشا وا توف

 یاسغلاق هرکص ندارک دجسا هلاخ یارک بحاص  (یارک نیما )
 یدشآ مادعا ینو دل وا ناخ یارک تلود یدلوا

 9 ) هداز ندلاردص یدنفا دمت نما (

 یدلوا مامسرد و ماما هدنفره یک یرد ردیمودخح یناورش ندلاردص

 هب ودنک اشاب حوصتو یدلک هرکبرایدو هیلح هلا تنس لها نالوا یساقفر

 نەک هدسب یدلیا فن نکیا ییفاش بولوا سردم یدتا بصا اعم

 ی ردم نفع ب واک هداعس ردهدن رادص كناش ان ح وصن یدل وا نوذأم هاتفا هلیس هان

 تیدا زاد هدنناضهر ۱۰۲۷ یدلوا یسها هکمو یسالنم بلح هرکصو
 ۱:۳۶ ردشلوا سردم كالبا هلیسهاب ل وناتسا هدنماتخ یناخ دجا ناطلس

 بم یالع هودق ردنوفدم هدرادکسا یدلوا توف هدنح را كنمهعایذ

9 
 ) یدنفا هللاح ور ( یر ندنراهودح ردراو یراث | ندنف ردو یمهبشاح

 ۲۰۹۶ بوزک یدالب معلیخ هلت ولوم ردیدنفا ( هللاةمعل ) یرکید تولوا

۹ ۰ ۰ ۰۰ ۰3 .۰ ۳۹ ۰ 

 2 9 یدبآ هلن رو ەدە مولعو هد هماقع نود تولوا

 ( یدنفاهللا صف ( یودع یحصح وا یدل وا توف هدنشاب شک هدنل والایذاچب

 یردب هدرادکسا یداوا توف هدنبتلا كن والامیر ۸ نکیا سردم
 ندلاردص رددنفا قداص مالالا یودح یدا ماش ردن وفدم هدنناب

 هنس ول هد ۱۱۱ وسردم ( یدنفا دوش" هزرا دی ) 2 ندراهداز

 ردشا وا توف ه رکص نادرا ۲۱46 بولوا یسالنم

 رد,مودح كندنفا قیفو ینالک ( هداز قفوت یدنفا دم )

 سادارظط و رکی رابد وداد رارگتوزفاس و ماش سلبارظو داده و سردم

 ۳ ردذ» هيض ض اداب یضتم هد ۱۱۳ یدلوا لئات هنن رات ولوم ریمزا و

 یدنا دعتسم و ملام ردشاباتاف و

 سردم رده ودح یدنفا خاص ) هداز یعشچ ۰ یدنفا دج نیما ۱

 ردشل وا توف هد ۵ نايا

 بودا شيعت هلیکلیدنفا ناوند ( هداز ےل ۰ یبلچ ناهلس نیما )



 سم
 - ناطام نم یلج قطصم هدازهش ( یلج یلع ) یعودخم کیو ید وا دهم

 توف ہد وز بونلوت هدم لوح رد هلا را قرهلوا راد رفد ه ینا رع

 ردشملوا

 e یدلیا تافو برف هنلاس

 رد دنمارمش ناهس ناطلیس رصع .ردیلوناتسا . ( یلج ديما (
 یدا ناود بحاص

 یدلوا توف هد ٩۲٩ ردعاثرب ینارهط ..( یدیما )

 یدا نداتصو الع ندنهابرقا ناطلس ریما هدهسور (  رب را )
 ردوفدم هدنسهر اد ران ز يدليآ لای را مد ت ارم ناطلس یهو

 . یدربک ههل قبرط لیصعلا دعب ردیلهریت ( ریما كج وک ۰ لضافریما )

 یدل وا توف هد ۹۸۷ یدلیا داتعا یععا یتفاروا هدندارم تلحر ندرهش

 ردخشلنا فلات یس هشاح اح رلیدیا ریە هناصف بص یاذع

 لصح هدیلح یدزک هلقاراد رفد بوشيت ندوبلام ) یلج ریما (

 یدل وا توف ال وئَقم هد ۹ نکیا لا وبا

 یدل وا یهاشداب تحاصمو اطارمم هلا لص ېد ) یلج رب« ۱

 هن وامه روضح یناکا نویفآ هلت رنک ضرغل اشا ینطصم راد هد ۸
 عاص رادحسو هدکدلک هنسهناخو شاربد نوبفآ هللا تژک هلکمنا ضرع

 توف بوناهتسخ كرها وص یلزو هنرزوا بود زلوا تابح اکب نکیا

 دارم یدا ندالظ و ابقشا بواوا یک یرهشکی ( ك هاش ریا )

 هدو هدقدلوا فرطر تواقش "هللاغ هد ۱۰۱۷ یدنلوب هدرابرح هللا اداب
 نوا ایت

 یراذح و رد.م و دم یلج یش اه ریا زد ل ود اتسا ) كن دمع یربمآ )

 رد اش یدلوا توف نیا یبحهبساجخم صم ردنردا رب

 یلع و یناک ردعاشو دیس و فرظ و لضاق (یدایالرت ن دنا نیما )

 یک 2 ةبصقو نیبلاطلا ةدعو بولقلا حابض» ردرا و ىسةرظانم هلاهش
 ردبحاص تافیلات



 ما ر

 ۱۱۱ یدلوا یمالنم بلحو سردم ردیلهدنرال ( یدنفا لا ما )

 رد فاش لاع یدلوا .توف هدنل والا یذاجب

 ۱۱۳۷ نکیا لوغشم هلئراسح ردیلرکبراید ( یلچ یریما لارا )
 یدا یاشو رب یدلوا توف هدنابعش

 قلناریمربم هدنلاوش ۱۱۸۵ بولوا ندننادناخ نرزرب ( اشاهللاما )

 توف بول و هدرلاروا ردو هن سدا ترح یدلوا یظفاح ربیک طا هلا

 یدل وا

 یوبف هدنلابقا هلفلوا یساد كناشیلسقبسا ردص (اغا هّلا ما )

 ردشل وا توف یرغوط 4یناخ دوم ناطاس رخا وا بول وا یشاب

 یوج زدیسهعرک كندنفا د ۰ ( هداز یوج « نوتاخ موئلک ما )

 یهایس ییبربنم یدنلوا نقد هدندحسم هدننافو یدلیا ان ییدهس هداژ

 یدلیا حض و اما یطصم هدازش زا

 هاشاپ دجا هرکس هارزو ضعب ردیلرکبراید ( اعا دمت ما )

 ردصاش یدل وا دهس هدزس هب راح راب عهد ۱۱۰ ۶ ید وا یک

 هلیصانم طبضو یدلوا ندناکجاوخ بوشیت ندلف ( كن د یما )

 هیسور هلا قلاشاب هد ۱۱۶۳ و یتیمارفد هد ۱۱۵۱ و لوا ۀهحانزور

 هبساحم هد ۱۱۵۰ یدلوا ییما رفد هلکلیدنفا هنن هدندوع تو وا یا

 یتاک یرصکی هدنلاوش ۱۱٩۱ ویسیج هبساحم هزج هدنلاوش ۱۱۵4 و لوا
 یدا تاذ ر ردنقمو ردم ردشلوا توف هدنحرات ۱۱۰۳ یدل وا

 روهشم هلنعاص هدنرود ناخروا ناطلس ( یزاغ كب روما )

 یدل وا توف زلبقم یدبا را ردبا نی هنساب كنو ه رکسع تا رفت یدآ تاذرب

 ۱ ( اشاب روما )
 ها لا ندا یلج یسوم بولوا یکب هولا ردیم ودخحم كناشاب شان روع

 هد هنسصسم تام دخ هناخ دم ناطاس یلح هرکص یدلوا كفنم ردق

 بونلو هدشرح طصم هحزودو, یدلوا یسیکب راکب یلوطانا هلففلوب
 یدا روس و عیصم یدل وا توف هد A۸ یدلوا ناشف 5 هلا ترازو

 نکیا یکب  یغاصس نابمرک هدنسهراګ هنراوهد ۸۳۲ یلح ناغګ یعودج

 ۳۹ ح



 تبسم 6 اه و س

 ر وشمل وهدنو امی ودرا قر هلوا نوبامهناوید"یدما هد ۱۲۲۸و شل والثات
 ردا وبعوف ویتاف و هدار وا هرکص هنسینا

 ردشلبا تافو هد ٩۱۵ بولوا یشرب نطوتم هدنیدا ( هداماما )
 هدکتالس تولوا ندنربشاک نواعه ٌهتزخ ردیلوساتسا ) یلح یاما )

 رد عاش یدلبا لاح را هد 4 نکیا یلبوتم

 ناطاسو ناطاع ريما ردیمودحم ندلا سم قا ۰ (یدنفا هللارعا )

 یدلوا توف هد ٩۱۹ یدلتوط یعابارب و یلارب بولوا یسیلوتم دارم
 یدلوا توف هد ۳ تول وا ندا رقف ردیدمآ ( یلج ۔هللارما )

 یدا رثک یراعش
 توف هدننابعش ۹٩۳ یدلوا ییضاق دءاو سردم ) یدنفا هللا رھا (

 هدننابعش۱۰ ۲۲ بولوا یسیضاقدادعب و سردم ( یدنفادح ) یعودخیدل وا

 ِ سیسخو موسر لئام ردشل وا توف
 ٩۹۶0 ردیمودحم كندنفا نیدلا یحم ےل رپ س ( یدنفادج هللا ما )

 ی وبلکو كينالسو اسدنغه و داد و سردم یدلبا دلو هدنشد كنم هدعقلایذ

 لضاف و لاع یدلواتوف هدننارب هلل ۱۰۰۸ هداونناتسا یدل وایمالنم ریمزا و

 هنولاتو شمالروتک هحاف یسزانج هلغلوا یترفن ندتقیرط بابرا یا
 یزکیذ ردیدنفا سو ندرودص یجودخم دخلنا تیصو, نیسان وق هزوح
 نج رادبعندر ودص یم ودح یدشلواتوف هدنکلعنک هکردیدنفادجما سردم

 هدنزکسكنلا وش ۱۱۳۸ بول وا سردم(یدنفا هتلا ما )ندندافجا كن و ردب دنفا

 لید هنامعت قیاقش یدا فیفعو رعاش ردنوفدم هدهرد ن هکسک يدلوا توف

 ردراو یتالک هن سفت دوسلا وا یتاقیلعت هر اظنو هابشا و

 E دنس ها یذ ۱۰۱۳ بولوا سردمر ردیلهزر ) یدنفا هللا ما )

 یدا داهن شد وردو 4 یدل وا توف

 یمیضاق شعم هد ۱۰۱۹ سردم ردیلهیهاتوک ( یدنفا هلل ما )
 سردم جد ( یدنفا دج ) یمودح ی-اوا توف هدنرفص ۱۰۳۱ بول را

 یدل وا توف هدنس هدا یذ ٠۰٦۰ ید) وا یمالنم ۸.19 و ماشو

 . ید یدل وا توف هد ۰ بوا وا یی یدنیش د ( یلح هللا جا )

 يدا ندلاک لها فقا و هناک نف درج و خاص

4 
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 س ۳۹۹ تس
 هداشاب ردیح ردشل وا توف قو نی رکس یو رکن كن رفض ۱۲۱۷ بولوا

 ۱ ردن وفدم

 هدنلاوش ۱۲۰۸ بولوا ندنسارما دوبنزا ( هدازوکک اشا سایلا )

 لاحرا هدیناخ ےلس ناطلس لئاوا یدلوا فرصت نیک هفود هلقلنا ریم ریم

 : یدلپا
 شوق هدنرخاوا ۱۲۲۸ بولوا یشاب یوبف ( افا دجا سالا )

 یدلوا توف هدعب یدلوا یظفاح یمهطا

 ردیم ودحم كن دنفاهللارون ( هدازیرد ۰ یدنفا دمحم سایلا )

 ۱۲۳۳. نکیا یحناتفغ ضیفثلاب ند واه نوردنا ( اغا سایلا )
 كنس هدعقلایذ هنسواو یسادهت نوبامه ةن رخ هلیماعضفا تالبفام هدنرفص

 لزع هدنزوقط كنل والا عير ۱۲۳۸ بولوا یرایرهش رادحس هدنسبتلانوا

 .هدنس هرد دجا دیس هدرادکسا ردشلیا لاعرا هدنر ورم نوک دنح قرنل وا

 ۱ رفت
 نوردنا رد ردارب كنندنفا تج# یثاب مکح (  طفاح یدنفا سابلا )

 ویمالنم هرود هد ۱۲۵۲ ردشلوا غارج هلکلسردم ضیفثلاب ندنوابخ

 هتجدراب هدعد ردشل وا یسالنم هبف وص هرس هاب ج رحم هدنبحر ۲۰۱ بول وا

 یسهیاب لوبناتساهدنرخ الا عبر ۲۷2 یدلوایسهاب هکم هدنسهدعتلایگ و

 یجوصت یدلوا توف هدنشد نوا كنمرحم ۱۲۸۱ یدل وا یستفم هصاخو

 كتدمینیدنلو هدنوامه نوردنا یدبا ریبخ ندناتک و طخ ردن وفدم هدنسهیکت
 ردشلآ هلف ینعیاقو

 هدنولابه روصضح و س ردم و ماعسرد رد,!نل دنا ) یدنفا سابلا ۱

 ناسحا یسهاب هکم هدنحوفو یرایرهش تفطام همارک نیررقم قرهلوا ررقم 3

 ةد اغا هر هدف ردشل وا توف هدنسکیا كحر ۱۳۰۷ ردشلروب

 قداصو لضافو سسقم شو هدنران ویسیموق نرحاهمو ناما ردنوفدم

 0 یدبا شم یش ینسیدبا
 ندناضق ردیمودح كناغا غطصم هداز ىضاق ( هدددجا فلا )

 ردیاش ردشا وا توف نکیایضاق هد ۱۱۸١ یدا ندولومو

 هنخلناکجاوخ و هنفلافلخ یدما بوشش ندیلام باب ( یدنفا قلا ) . 
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 ا لزوک لب باکو نیا چک هد ۱۶۱۱ تولوا یا ر
 ید بیرا بیدا بتاک رازاب

 ۱ ا وفدم

 ۱ فرداش ۱۰۲۹ نکیا سردم ردیلراصلزوک (  یدنفا سایلا )
 ۳ 1 ۱ ىدا ریدر مع یدل وا

 نو ( اشا سابلا )

 " هدنمازعا هب یلوطانا نوجما ییفر ابقشا یدلدبا لزع هنسوا بولوا یسیلاو
 ۴ يردوا تسدرد تبولیر دلاص زی ۶ ندم سورا هم رم داق یعاراب نابصع

 9 ۳ ردشلدا لتق
 : مد زهنتموخ بولوا یراد رفد یحصویلاق ندلاحر ( یدنفا سالا )

 5 1 5 ردیسدب اب ید“ هح راقا هدهناح وط ردشل وا توق

 یشادمان هدناغات بولوا ندنفانصا یحافزف ( یلچ سایلا جاا )

  هاروا هبا یدنفارع یلغوا ندببپسوا یدلیا عضو ربنم هندجج “م اتا سایلا
 . هدننافویدیاب همثچ و بتکموهسردمودصس ( سالا جالا ) رکید ردشلدانفد
 3 یدنلوا نفد هدارخ جد

 3 ۳ es نامرف هد هدا روه شم ود یزقاس ( یدتفا سابلا )

 . بولوا نکاص هدنماج لاقصابق یدلوا یتولخ بولکهلوبناتما ردشمغوط
 . كزقاس یدلوا جش هاروا بوریداب هیکترب هدزفاس اشاب نجرلادبع یلزقاس
 ۱  هدزقاسمد ۱۱۱۸ هلا تدوع هنمهیکت هرکص یک دانش هدنسالبتسا

 3 یدبا دهاز و دام بولوا رب رب هدنشاب ۱۱۷ یدلوا توف

 1 4 ( قاچلوف ۰ اشا سایلا )

 یتاجسهباب هلبا قلناړیمرپم هد ٣٤١ بولوا یماغالوف لوص نیتوخ
 یدارو ترازو بر هد ۱۱٤۹ یدنلوا هبجوت هلرطرش یسهظفاحم نیتوخ

 هنعشد یاروا یشان ندننلف كن ریظزعسم نتوخ هدنناکنه برح هد ۲۷۲

 0 وش هصاخ كب علع ندندالوا یدلوا مانک هدیمودنکو یدلبا ملست



— ۳۵۹۷ — 

 دوج ود هدنک تلو ناتسا هد ۸۵۷ بولوایشاب یحوط (,اغا سالا )

 ردشم وا نفد هنعماجناغات یکیدلیاان هدنناف و یدا

 ىد ام زۇ هنا وزش ینو روګ هلا و اندالګ ردیل هیساما ( رد نشانلا ۱ ۱

 ه هیساما ردشلا تزاحا داشرالاب هلا لوخد هت ول كن ینا ورش ندلاردص

 یدلیا لاحرا هدناخ دم مفاوا ناطلس لئاوا بوالثاب هداشرا هلتدوع

 تول وا حش (ایرک ز) یمهفیلخ هن رپ ردنوفدم هدنسهب واز اشا بوقعیهد هیساما

 یمهداز هء رک رب سایلا یمهفیلخ هدالاحرا یدنا تعشم تدمرب

 هدیاخدب زاب ناطلس مصع بول وا مش ( نیدلاماسح نم یلج نجرلادبع )

 ردشلیا لاح را

 هد مد ۸۷۰ و یکب هولاضیفللاب ندنوامه نوردنا ( كب سالا

 ردشاتا لاعرا هد ۸۷۶۰ ردشلوا یسلاو

 ۸۸۷ یدا ند هورک و ندنرک اسع صف تلوباتما . ( كب سلیلا )

 رهددیدعو یطصم و دم یرالغ وا هدب د ۸-2 یضاقیراص ردش واتوف هد

 راردن وفدم هلا

 ردشءایدص»#رب هدننیمارمش بول وا راههدیحناف سصع ( اغا یابلا )
 یدلدا نفد هاروا هدنافو

 یدلواتوف هد ٩۰۰ یدبا شل و هدنهگتلوتاتسا ( باضتسابلا )

 ردن وفذم هدد هدنارقآ

 یدیتشاوا روخاربم هب ینا دزاب ناطلس رددوبن را ( كن یابلا )

 ردرا و یی یدع-م و تراع هداروا زد جلا لا را هدهشروک

 ردشق وا ذاا هکت نالا هکردشلنا ان یییدهحسم روخاربم هدیداع-رد

 لادا زکد یدلوا توف هد ۸ یدبا رام ( هللادبع سالا (

 ردشء وڏ یدنفادجا یمهفیلخ تافوقوم هرکص ی رښم ردیسبناب كن ره

 هنغل راد فد هرشطهد ۰4٩۲ بولوایمیح زاب یرصکی . ( یلح سالا )
 ېدل وا توف هلاجوا یبا روک

 هدنرارف دزاب هدازمش بولوا یکب قرش راصحهرف ( كسابلا )

 ید وا 4 هدعب یدیشاردنوک هنارا هات رافم

 هد ۱۰۰۸ و یب هرک ذن هرکص بولوا یهایس . ( كب دم سابلا)
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 یس لئام, ةماشتجا یدلبااشنا هعنچر هدنزاصح لیا مور یدنا یلزوکرعما

  یلح سابع رم ودخ بولوا اشابقیفوت قباس ویدخ یداماد یدبا مرکو
 1 ردیسهداز هع رک اشاب

  هرکضندنلاس ۹5۰ ردیلدصک: رادرا وردیلفوا حج ( یلج یملا)
 ۱ ردیاش یدلوا توف

  یدلوا کب اسینفم ًاقلخ هنیرد ردیلغوا ناخوراص ( كب سابا )

 ردیرصاعم یزاغناخ روا یدلیا ان ربخ رات ارفاو بودا لوا نسح

 1 ( اشا سایلا )

 ۱ 5 یکب هولا هدنسهاس یردب زدنهودع كناشا نیدلاریخ یلرادناح

 7 ناطلس رصع لوا نیدعا زارحا یتسهاب تراوو قحا یدلوا یکی
 3 ردشلطا لاح را هدلاوا ناخ

 . هدنارصع یتارضح دیزیاب ناطلسو دارم ناطلس ( ك سابا )
 ردشل وا توف هدهروع "عفو تولوا ندارما

 کب اتشتتم هدنلامرا یرد ردیمودح تکی .بوقعب . ( كى سابلا )

  یدلیا الا هرو هدو بویلیا طبضینتنالو لواناخ دیزیاب هرکص رذثلوا
 ._ ییرالغ وا هئاخدحم ناطلس ییلج تیاهنیدلوا بحاصهناشتنم رارکت هدهعقو

 3 ردشللا تافو هد ٤ بودا نیهرت

 . یلج هدنرف توا وا ندنربمدا دی باب ناطلس ۱ رادنارش د كب سالا (

 رهظم هرکض یدلبا رارف هناعا ریما هدنرح یدلاق هدنناب ناخ دمع ناطلس

 ۳ هدنکلشکس سكنهدازمش یدل وا لاله ىلج طصم تكحوکهدازمش تولوا وقد

 1 ر یدنلوب هدتمدح هلکلنا ملست هدام ناطلس یردارب هللا لافعا

 کیا فرصت دیج هد ۸۳۳ ردشلواصالخ بولوا ریسا دکب ىلع یکبنامرق
 روا ت وفادار وا

 بواوا یس ردم ناطلس هد هس ورب ردىم ودحم ییانس مهاربا ) سابلا ۱

 یدلبا ریسقت یهمآرف

 یەو یصافو سردم هدنوشزرم ردیلعوا هزج ( تور سالا )
 یدلوا توف هد ۸۵۵ یدا بلم هیدن بولوا



 س ۳۵۵ بس
 تمدخ كشراتضح ناخ د ناطلس 2 ( هداز یک وتلا )

 یدلبا لارا هدرلهنس وا یدبا رهام بیطو ءارفودهاز شغلو هدن  هناهاش

 هد ۱۰۵۵ یدبا صاشرب سوهو یلوناتسا ( یلجدجم یتفلا)
 ردشلیا لاحرا

 ادنکک و یتاک ناوبد هرلبلاو ردلدادغب ( یدنفا نیسح یتفلا )
 یدا ماشو یثنم ید وا توف هد ۲ یدبا ردا شيعت قرەلوا

 رەچاب هدهسورب ردندنلاحر هسورب و ندمارک ٌةنظم /(ناطا الآ )
 رک وقد نارا

 ( اشابدمحم سالا )
 یدلوا غارج ههطوا صاح هلا رد هواه ةا زخ ردا نطق

 هد ۱۱۰۱ بودا جورخ هلقلروخاریم بول وا یراب رهش رادحس هلبسهرص
 یحناشن ایا هدنرخ الایداجخ ۱۱۰ یدنلوا ل ۱۱۰۲ قرهلوا یعاشن

 یدلوا مظعا ردص هدناضهر و ییاقمعاق نوامه باکر هدنبجر بولوا

 كن رفص ۱۱۰۹ ردشغ و دوجوم هلټافص مرک ا رادرس هدننایراحم هچم

 نیطفو لفام و چکی دل وا لوتقم ,ندنفرط رکن هانا تز

 یسهداز ردار و اشا یطصم یرداربو كب ییطصم ندلاحر یعودح یدا

 توف هدنح ران ۱۱۶۲ اا و هق رفتم یرادرهم ردکب لعام ندیلاوم

 ردوا
 بولوا یوب مرح راد هنزخ ضیفتلاب هدنوام نیبام .( اغا سالا )

 لاګرا هدتمدخواو یدلوا مرا جش هدنبجر ۱۲۱۱ هدننافو اغا سیردا

 یدلیا
 ) اشاب یهارپا یاهلا )

 هد ۲۷۰ و ناربم رم هد ۱۲۵ ردیم ودخحم كناشاب یلح سابع یلرصم

 تعج هد ۲۷۳ تولوا قیرف هدعب یدل وا اواري« توا وا د نما هل اطلسهربنم

 یساضعا الاو سلح ترازو *هیراب هدننابعش ۲۸۶ یدادبا ارجا یسهولو ۰

 ۱۳۳۷ یدلدا هداما هنتمدخ هد هسدل وا لوزعم هامیکیارب هد ۲۷۵ بول وا

 قرهنلوالاصدا ءرمعم یعن یداوا توف هد داعم رده دنج وای رکب كن رفص

 زانقط ولو هنروا شا زواج زونه یشبیمرکی یس ردشم وا نفد هداروا



 یو یار
 شاوا اول قرهنلو هدنابراحم هلنأشن ندهاهاشرکاسع ( اشاب هک ۱)

 و كنم رحم ۱۳۰۷ توا وا قرص وعر بول هدد 5ا هنس چاقربو

 ردشلیا لاح را هدنشابش ۶ شهلا

 كندا بح یداماد یدنفا نیدلادعس مالسالا حس ) یدنفاهاک (
 تآدراولبامور هد ۱۳۵۵ ردشلیادلوتهدل ومانسا هد ۰ بول وایردارب
 كيالس هد ۸۵ یربدم فاقوا هنردا هد ۵ یدنل وا خارج هدس هبساح

 یر یی ناوبد هنسوب هد ۲۸۸ یفرصتم زکم هدنوفلو ینواعم یلاو
 هد ۲۵۹۵ ینوامم یتراظن هطبض هد ۲4۱ یردم هلاوح فاقوا ابفاعتمو

 لاحراهدنسهضكنبجر ۳۱۱ ردش!ربوالاب رەد ۳۰۳ بولوایردمسیلوب
 یدا قولخو مدقمو یصبتم یدلدیانفد هدنج راج وی وط بویلیا

 سردم هللع لیصحت ردیصهلوک كناشاب سايا, ( یدنفاندلا لک ۱ )
 هدنرخ الا عی ر یمهنس AA نکیآ یسردم یسهسردم ےلس ناطلس یدل وا

 یدلوایتفم هسیربف .هعفد یکیا بولوا یعودحرب یدبا لضاف ردشلبا لاحرا

 یدبا یحاص قالخا مراکم یدلوا توف هدنرخ الاعیدس ۵

 لیصح إم هدنس هام بولوا بوسنم هباشاب سای . ( یدنفالک | )
 هد ۹۸۶ ردشلوا حش هنسه واز یدنفا ناهلس جش بولوا یتولخ هلا

 هللاب فراع ردنوفدم هدنس هواز هدشرف یاج رافوص یدلوا توف

 یدبآ رپ
 هد هداز یدنفا لیعاعما هجاوخ ردیلفاشع ( یدنفا ندلالک ۱ )

 یدلیا لاګرا هدننابعش ۱۲۹۰ بولوا سردمو ماعسرد یدا روهشم

CFS)ردیاش رب ینارا روهشم شا لاحرا هد 7 هک باق  

 ( روصنم “یضاق ) و شتا مظن یتسازغ راونکس اب
 . ردشلبا لاحرا هدیناخ لس ناطلس مصع ردریهش صاشرب شما مان هد

 هرابارک مالساو دمحم ردیمودحت كناخ یارک تلود ( یارک بلآ )

 هرکص یدلیا رارف هدنهام یعچوا كنغلناخ كنارک مالسا ردشلوا یاغلاق

 بولوارادباب هدنبصنم یدتنا هبلغبولوا رومأم هیرح هدننفافر یارکتداعس
 ۱۰۱۰ بولک هلوباتسا ردشلدا لزع هدفدلوا یناخ مرف یارک یزاغ
 یدل وا توف هدنلاع
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 ۱ — A سس
 یلوطانا هلیلرادرتفد ثلاث قاش هد 4٩ یدلوا یرومأم ںیرک هد ۹

 یرادرتفدیلوطانا تداهنو شلوالئات هبصانم ضعب هدعبب واوا ییج هبنساحم

 عیر ۲۰۱ و یرادرتفد دادغب هرکص و یلوا فنص لوا مدنلاوش ۲٩۲ و

 ماش هدنلاوشو هدج ةلترازو هدنرخ الا یذاج ۲۹5 بول وا الاب هدنلوالا
 هدنابهن و شل وا یتسیلاو هسورب هدنلوالاعیز ۲۷۰ لزملادعب بول وا .یسلاو

 هردوةشاهدنبجر ۲۷۱ و شتا لاضصقما هلذل وارومأم هننیع«كدرکا رادرس

 یدا لدتعمو ردم ردنشل وا توف هدشنل والا عبر ۱۲۷۲۲ بولوا یسیلاو

 یتعاشرمشت هدیداماد ودنک و داماد :ثاکب مدن دو ,ندل احر یسودنک

 ردکب لماک
 یسهطواهجرت ردیمودیدنفایصولخرع هداژنابج (-  یدنفاءه5 ۲ )

 یلوافنصیوآ هد ۲۸۱ و ردٌش وا یرظانهتسو هد ۷۸ تو وا ندتسافلخ

 هباب وروا هدنمرګ ۸4 ردشل وا اضعا هنابساح ناود هدنمرحم ۸۲ زازحالان

 دیمزا هدنلوالایذاج ۸٩ هرکضندند وع ردشل وا م وز نادنس هم را

 یدلوا قرصتم دیمزآ انا هدنلوالا یداج ۹۳ لزعلادم تولوا قرصتم

 هتماقا هدهرقنا هد ۲۹ تولوا یساتضعا تل ود یاروش هدنلا وش "فهنتس وا

 الاب یسهنر تفامتییئدوع قزهلوا یاعوفع زهظم هد ۳۰۳ یدلوا نومأم

 شەن یدلوا توف هد هنا هدنل والا عر ۱۳۰۳ یدلوا ریفس ه ها عيفرتلاب

 ناتسا ردشلدا نفد هنسهجماب یسهرت دو ناطلس بولب روک هتداعسرد

 یدیشایامذن ید هنزغر هلیمان زاکفا ناجرتهدنلاح لازا ی دنا وکه عبد انشا

 ردکب لب یمودخم ردبهک ردا رب یراترتعح اشاهرک اش ریشم
 ) هدازراد هه زج یدفا نیسح هک )

 ردا هسور بولوا یمودحم یدنفا نیدلا ماسخ هداز یحجارخ

 دسور هدنسها یذ ۷۶ و سدق هدنلاوش ۲۸ و سردم هلل لیصحت

 یسهاب لوبناتسا هدنس هدعقلایذ ۸۱ و یمه هکم هدنمرم ۷٩ و یس التم

 قزهلوا لوژنمقلارارب یدلوا ینها یلوطاناهدعب بولوا یمیتفم تراح و

 یون یکل رکسعیضاق للوطانا هدنلاو ۵ ٩۱ هلفلاق هدنتشنهاخ هنس مناقرب

 ردم قوا قولخ ام زدشل وا توف ەدە ۱۳۹6 ردشایا اقا هللک و

 یادبا



— 4Y — 
 رببعت یدنفا یلو ربعم ندنسافلخ یدا ندور حاشم هدعو ندما رک ٌهنظم

 كچ وک هرب هدنافو ردنوفدم هدنشاب راکب هد هسوو یدلواروهشم هدایور

 یلغواوب هنر بودا لاحرا هدندمزا یدل وا مش ( یلجدجحم ) یعودح

 یج ودحم كنو هس ر یدلبا لاحرا هد ۱۰۳٩ تول وا ج (ئدنفا یطصم)

 هنشابزوب هدن رب یمرک كوالا یذاج ۱۰۸۹ تولوا ج (یدنفاماربا )

 یدا ندهنخهو ندنسافلخ یدنفا دوم ییاده ردشلوا توف نکیا بیرق

 ندهنظم یدلبا لاحم زا هد ۱۱۰۹ تولوا 2 (:یدنفا دم ) یجودحم هنر

 یدلدا لا را,هد ۱۱۳۳ یدلوا حس ( یدندا قطصم ) ی ودح هنبرب یدا

 هد ۲۳ بول وا ج ( یدنفاندلاریخ ) یودح هنب رب ید .ندهنظم هدوب

 لاعرا هد ۱۳٣٣ تولوا حش (یدنفا ینطصم) :یودخ هنر ردشلنا لاحترا

 یدتبا
 كنیرد ردمودحم كناشا یسح هداز اا ىلع "(اشاد بایسارفا )

 اما یهنایلاس یدل وا یمیکب زلکب هرصب هد ۱۰۷۷ هرکص ندنسافعتسا

 ردشلوا توف هدعد قرهنل وا داخو لرع هد ۷۸ هلکمامهدا

 ردشلوا توف هد ۱۱۳۸ هکردروهشم یاشرب یناهفصا ( یییرفا )

 یدلیاترهُش باسنک | حد هدمور
 ردشآ روکینلرارب هدنابراحبیدیاندنلاحر ناخرواناطلس ( شابقا )

 :یدا تاذرب عیصت ندنسارما ناخروا ناطلس . (  رقنسقا )

 بونپسنکیا یسیتفم نوزب رطهدنمرحم ۱۰۰۱ یداسردم . ( مش قآ )
 یدنا خاصو l6 یدل وات وف قرەلوأ یالنم

 لس ناطلتس بلوا نداتک ردیلویناتسا ( یدنفا دمع هاکآ )

 یدلوا توف هد ۱۱۵۸ یدلوا یسحهحا زور

 هد ۱۱۸۶ بوا وا مش هنس هناشولوم هطلف ( یدنفادح هاکآ )

 ردشلدانفد هدنناب هددناعع ینا یدابا تافو

 توف هد ۱۲۵۹ بولوا ییجهحانزور هیناعلص ( یدنفا د هاکآ )
 ردم اش یداوا

 ( ا2ا نیزفلا دبع هاک ۲۱
 تواوا ۇشا هزوم ضا هد ۱۲۳۷ یداوا نادناکحاوخ بوش نداق



I iEنه  

 یدنفا ندلارو نذرود-ص ( هدازلع ۰ یدنفا قطصم فصا )

 كنلاوش ۱۲5۸ و شلوا یسهاب لوئاتساو هکمو الم سردم ردهودخم

 ردشلطا لارا هدیدرد یک

 0 را یعودخم كندنفالع یلهزوم نیما هناسرت (  كاع فسا )
 یس رهش# كن ردب بودا دلو هد ۱۲۱۰ یدند ) هداز ییما هلاسرت (

 یمالنم رادکتسا هد ۱۲۵۸ و سردم یدلوا داماد هاتشاب رکب وا یلهروع

 سها لوتاتسا هد ۱۲9۹ و یسهاب هکم ه٤ و یشتفم فا وا هد ۲۵۳ و

 یدا ماشو ملام ردشلوا توف هدنسهدعقلایذ یسهنس ۱۲۵۸ بول وا
 ردشلعا دلوت هدرکبراید هدنسهنس ۱۲۳۰ ( یدنفا نیمادمج فضا )

 ردرهام یعاش یدلیا لاحرا هدناخ رادع ناطلس رخاوا

 هدنسهیاس یرد ردیمودخم كناشابلیعاعما ( هدازیلنلد هبنك فصا )
 ارش و هنس هب دلب اد ا زانک شا لاک ندنافو یرد یدل وا ناربم ربم

 هرکص ندتسایر هنس زوقط زکس یدلوا الاب هرکص یسها یلبا مور قرهلوا
 ردشفلوا نفد ههصلک اق یدلوا توف هدنزکس كننابعش ۱۳۰۵ یدل وا دعاقنم

 یدا لزوک قلخو یهجو شلا ماک ندایند هللورت
 یدا ندنقلخ كولبو ندناکدن لوا ملس ناطلس ( یلچ یصا )

 ردروهشم صاش ردشملوا توف هد ۳

 یدا ندنراشیورد ینشاک دنیا رکی رادراو ( یلچ یلوصا )
 ردرهام رعاس یدلوا توف هد ٩46 یدایحاصم كن یدنع هدازسوتءروا

 تولوا یس هفیلخ یھکیا یغاحوا را روس ) هداز یلعلف اشا اا ۱

 ردشلیا لاحرا هل ۹

 یدبا صاشو ظعاورب ندنلاجر
 ردندنرعاش یرصعو ندنرابناک ناخ نایلس ناطاس ( یلچیاتفا )

 ) یدنوآ رع هداتفا (

 ندهددرمصخ دوقم ند هیما رب یافلخ توئرک وا ولع امدقم ردیلهس ورب

 یدل واتوف هد ید وا مش هدنسهب وازكن وا ه دعل یدلبا لکي ییه رط



 یا

 ماشو شاوا ندناکجاوخ شضیفتاب ندلق ( یدنفا مهاربا فرا )
 ردشل واتوف ه دعت قرەنلوب هدکلی راب رهث فرصم هد ۲۳ و هدنفلادک وی

 النموسردم ردمودخحم یدنفا خاص ( هدازطاصیدنفادفرش )

 . ۱۲9۵ یالبا زارحا یتسهاب لوتناتسا هدنرخ الا عیر ۱۲٣۲ بولوا

 یدلدا نفد هدناب فا ردشلوا توف هدنح وا رب كنابمش
 ردیمودحم كندنفا دعسا ندرودص ( هداز یح یدنفالع فرا )

 یدلیا لاحرا هد ۱۲۵۰ یدبا ندیلاوم

 ردیم ودحم یدنفا هّلادبع حاخا ( هداز یعقمشپ یدنفادجا فرشا )

 یدل وا توف هد ۱۲۷۱ نکیا سردم

 بول وایصسیسرک هینایلح ( هدازهجاوخ تله یدنفا دف رشا )

 ردشل وا توف هدنلاس ۲۰

 هد۱۲۷۸بول وا یسیج هان زور هناهاشرک اسع ( یدنفادجخفرمئا (

 ردشلدا نفد هنسوبق هنردا هللا لاحرا
 هرمشط ضیفثلاب ندنسهبساحم تادراو هلام ( یدنفا لیلخ فرشا (

 كنبجر۱۲۹۳ و شاوااضءا هنابساحناوید هرکص ندقدنلو هدنراق) رادرتفد
 یدا معاش ردنوفدم هدوبش یرکا ردشاوا توف هدندرد یمرکی

 هرکصندفدلوا اولو یالاربم ضیفتلاب ندهناسرت ' (اشاهدجش فرشا )

 قوا ردشلیا لارا هد ۱۳۹۶ شلوا یربدم هبرم بتذم هدیدم تده

 یدا انشا ناسلو نیطف یدنلوا نفد هدننادم

 بول وا یمودحم كکياضر ل٥ ( داو بام تد یا )

 هدنګ رات ۱۳۰ وشلو هدنتسایر تراح توش ندلق هدار وا رد ل هس ورب

 یدیاماش ردشب| لاح را .
 یمادخک ناطاس ندقلیجهطلاب ردیمدآ هررثط ( یدنفاقرشا جاجا )

 هدنلاس ۱۳۰۵ وشلاق هداروا هجراهنس بولوا یساضعا سلحهبصص هرکصو

 ردشلنا لارا

 ندقدنل وب هدنامدخ ضب بوشیت ندنوامشنوردنا (یدنفافرسشا جاطا)

 ۱۳۱۰ هرکصندق دنلوب هدنم دخ وا هج رل هنسو شا وا یسا دک نامه ةت زخهرکسف
 یدلدان هد ۵: سهب رز دو ناطاس ردشانا لاحراینو ۲ یحدب كم رفص یس هنس
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 یاشو ماعو لماک هدو یدلدا نفد هنا یرد هدهسورپ یذلیا لاګرا

 هلا لو هد ۷ ) یدنشا دجح ندلارخه ) یج ودحم شاخ ىدا تاذر

 یلاص هد ۱۱۵۵ یدلوا یسهفیلخ هلبا تباتا نددنفا نیدلانع هداز فرشا

 هد ۱۱۷۰ ردشا وا مش هنس واز ناطاسزیماهد ۱۱۰۱ تولوا ج هنس هک ۱

 فرشایرد (یدنفارداقلادبع) ندهلاموب یدبارعاشو فرام ردشلیا لاحم را

 شعروک ی هب رد رانا هلفلوا ندحاشم رلبدنفا یدبع یسعو هللادبع هداز

 یدلبا لاتحرا هد ۱۱۸۰ یدنشل وا حش هنسهبکت عور فرشا هدقد زا و

 ( یدفا دا ندلا نع ) ندر هداز فرشاو یدبا یاش و ناوخ یسراف

 هدهناخ یزداق یدلبا لاا هد ۲ هدارو بولک هنداعس رد واتم

 ج د ( یدنفا رداقلا دبع ) یم ودحم ردراو یاویدو یربسقت ردنوفدم

 ردشلوا توف هدهمور هد ۱۲۰۳ هرکصندنعشم لاسزوقط قرف بولوا

 هدر یدنششوا توعد هنداعسرد هنس "هدارااب هد ۱۱۹۹ تولوا ندهنظم

 لاحتراهدناخ مملسناظاسدمع طسا وابولوا ع” ( یدنفانیدلارخف ) یم ود

 هد ۱۲۲۶ رد شوا حس ) یدنفا دجا ندلا ءایض ) ئ ودجم هنر بودا

 (یدنفا ندلالالخ ) ندهلاعو» ردشمزاب لیذ هننایفو هسور ردشلنا لاګرا

 رریما هلت ههلامو رد دانا لاحرا هد ۱۳۲۳ بول وا ندعا شم ید

 سرد«( یدنفا هللادیع ۱ یج ودحم كن ) یدنفاذجا ۱ نالا ترهشهد یداماد

 ندهلالسو ردشل وا توف هدنزوقطیمرکب كلل والا عبر ۱۱۲۹ هدلاحیتیدل وا

 ۱۲۰۷ تولوا یصس یهاکرد هام هددس ور ید 1 یدنفادجا ندلارم

 ردشلنا لاعرا هدنرخ الا عير
 هلهرص یدشمل وا یش یس رکض فلاب ردیلر رش (  یدنفادجقرشا )

 ردنوفدم هدنسوبتهناخ ول ومردشلنا لاګ را هد ۱۹۷ نکیا یعش یعماح دج ا ناطلس

 سردم ردیمودح كن دننا تور ( هدازیهالک یدنفادحم قرشا (

 دشوار ټو هدنسکیآ یب تینا ید یی ۱۱۱ ا

 ردنوفدم هدنحراخ روس

 . كندا ممصاع لیعاعما ( هداز یلج ۰ یدشا دم فرشا جاجا (

 ۱۲۰۲ بولوا سددم ردبمودح یدنفارهاط رع هداز یییما هص و یدیفح

 ردنوفدم هدننابیدح یدلوا توف هدنس هغی رج
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 فیدر نوسماصو قیرفو اول بولوا ندرکسع ( اا وح لیعاعما )
 نوا كنس هلا یذ ۱۳۰۷ ردشلوا یساضعا برح ناود هرکصو ینادناموق

 ردنوفدم هددجا هجهرق ردشل وا توف هدنسیدب

 هلا: لیصحت هدعماحو نیما راد ردیل رازاکب . ( یدنفایحلیعاما )
  تالعلاراد هدنح را ۱۳۹۵ ردشلوا یه یس هیدشر شاطکشب هجر هس

 لاح را ینوک یحدب كبحر ۱۳۱۱ هدلاح یعیدلوا ندیلا وم و ردٌشا وا یریدم

 شوخواع شلوا لصاو هثع نس ردشلدا نفد هیدنفا رک ردشلیا

 یدبا تاذ بیدا ترعع

 هدیدم تدم بولوا ندالع ریهاشم ردیلیلوطانا .( یدنفایربسا )

 رخاوا بودا نطوت هدزوبضا ردشاآ یانو ندنسلوا ریسا هدادعا راید

 ردشل وا توف هداروا هدیناخ ناعل ناطلس دهع

 یر حس هنس هنا ول وم یلناشوط هدهبهانوک ( هدددجم فسا )
 یدنا رعاش 0 توف هد ۵

 ردیسسهاد ناخ ناولس ناطلس تن ناطلس هامرهم ( مناخ هیسآ )
 ىلع ریکنشاح ندنمادخ اشا , ےتسر عماجوب یدلیا ان ییعءاح یشاب ریکتشاج

 یه نخ هاب هنفوف یرلهط وا ىلج

 تو )وا ندتسهلج ماظعماشم و ما رک هنظم ) یور هلادبع فرشا (

 ردهاک تراز یربق یدلبا لاح را هدار وا هد ٩ یدیشل وا نک اس هد زا

 بولواندننادرک اش هداز هحاوخ ( یدنفادجحم ) یعودحم یدبا رومشمینابهلا

 (یدنفادجاهداز فرمثا ) ندندالوایدل واتوف هد ٩۰۰ یدربک هق رطهرکص
 ۱۰۵۰ ( یدنفا لع ) ندرانو یدا ندنحاشهو یرصع ثلاث دارسناطاس

 هد ۰ بول واٌحش یدنفادجت یدامادهنرب ردشل واتوف هرکص ندنګرات

 ناخدمح ناطلس تو) وا ندهنظم ( یدنفا فرشا ( ندرلنوب یدلوا توف

 ردسشا:ا لاح را هدنتحشرات ۱۱۰۶ ید مس هدنم هنکت یدک هدن مصع مدار

 ج هد ۶ هلن ادل و هد هس ورب هد ۰ ( یدنفا دګ فرش ( ی ودح

 ند زعدجا یدلبا تاقو هد ۱۱٤١ ةدوعلادع بودیک 2 هد ۱۱۵ یدلوا

 ىدا صاشو ملام رد ثلا ان یتسهیکت هفرش هدهسور بودنا تبایا

 هد ۱۱9۵ بولوا فلخ هنرد هد ۱۱7 ( یدسنفا هّلا نوع ) یمودخ



 تب ل
 تافو هد داع سرد بول وا یشتقم سوس رط ) یدنفاقح لیعاعما (

 تولوا یمهات ۳# هددمزا و س رد ردم ود كن ذوا لج دج أ ندا

 نده رداق اشم ) یدنفا ٰقح لیعاعا ) ید وا توف ۰ a ندنلاس ۰

 ردن وفدم هدشاقن هدرادکسایدل وا توف هدندردیم کی كنبحر ۱۲۹۹ بول وا

 ( هداز ینوتلا ۰ اشاب لیعامما )

 ها یدیشلوا شاقن ید یسیدنک بولوا ندنفانصا یضوتلا یردب

 ها هل وط ی n هد رآ هب ريم ةشا نه لا قرنل و هدب رد ۱

 یا یلوا "ةافاکمو شاو | یتیما اب هدنس اشنا یاننا كنتو اه یارسلحاس

 هرکصندنخ ران ۱۳۷۴ ردشلزوب رومأم هنفلاضعا یرکسع یاروش راد هلا
 ینئرخا هلیسانعو شلتا ناماسو تورث دیزت هلا تراحم هلا وفع ندنتمدخ

 قالخاو ردشلا ترهش هللا: تاریخ انا نک اسم ماعطا ثیشتلابهمج

 ناسحا ترازو هنر هد ۱۲۹۵ و الاب هر هد ۲۹۶ هلدسح یبهنسجح

 هد: اکیا كنلوالا یذاج ۵ تولوا لخاد همارک نایعاو شاروب

 یل ها وطیدنل وا نفد هنعءاج یدنک هدنلغوا ی ها وط یثعن ردشاواتوف

 وشف و یسهریخ راثآ هدرب اسو شهاب ماج و بتکمو عماج ےسج هدنلغوا

 :خاص ردشلیا تیج راهظا هللا ماعطاو اسکا یرواط یکیار هدولاز *هلثیس

 یدا تاذر ارقف نیعم قم

 تولوا ندنس هتک هلام هدنلئاوا ردیلتداهسرد ( كت لیعاعما )

 یدلوآ داماد هاش بیسح هدنناف و كنم هج وز وداماده«یدنفادلاخ هدازیلمصم

 سلخ هلا ینا یلوا هد ۷۳ وشاوا یربدمهناه# هد ۷۱ یشانندن رهصو

 ندنغلاضعا سلع هد ۷۰ و شاوا یوایوا هد ۷: بول وا یماضعا الاو

 ۱۳۰ ۵یدل وا راداهدنمدخ و هج رل هنس بولوا یس ا ردشلداوفع

 یدبا ےس تیرفهناسحس نس ردشایا تافو هدنس ها یذ

 ۱۳۰۲۰ یدیشملوا ردف یثثفم هیلام بوشبت ندهیلام ) كىليعاع“!)

 ردشملوا توف هدنجوا نوا كنرخ الا یذاچ

 ىف هدننکلع لیصعحلاب ردماجافا هرف ( یدنفا قح لیعاعا)

 توف هدنطسا وا ۱۳۰۰ ردشل وا یمهاب هکم تیاهثو النمو سردم بولوا

 يدا | یشنم وام یدل وا



 — ۳ سس
 ا توف هدنچوا كنم هدعقلا ىو هنسواو شلدا خل هب هلفثدو هدنلاوش ۳
 ىدا ندن ور بابرا ردشلوا

 .ماکصسا ضیفنلاب هدهناخوط ردیل هرمشط (  اشاب یربص لیعاعما )
 یسلحم هناحم وط هدعب یدلوا قیرفو یرظال هناح*دنهم هد ۷۰ و یساولربم

 ردنوفدم هدیوا ردشلوا توف هد ۱۲۹۵ بولوا یسنا سر

 ( ےکح اشاب لیعامسا )

 ع رج لیضحلاب" هدهبط بتکم ردشلنا ادتها ندمور ردسلرمزا

 ۱ بول وایربدم هات ار ضفتلاب هلکعا تاستکا تراهم هدیرلنف چازحا و

 یڪ اتخ هدنن وامه روس 1 هریک وا اطار هبات هة راب هد ۱

 1 ۳ هل راز و هل هدعملایذ £ ردشملوایلوا فزرص لوا ارح الاب یسهفط و

 یرظان ترا هدن رخ الا عبر Û و یرظان دعقات هدنس همه و یمیلاو هاب

 هدناضهر۹ یرظانهببط هدنمرحم ٩۸ یدلیالاصفنا هدنسهایذ 1۷ بول وا

 یدلبا اقعتسا هدنحر تولوا ییلاو هرد وقَسا هدنل والایذاج ۷۱ و رم زا

 ۱  بولوا یرظان ترامنابا هدنرخ آلا عير ۷۳ یماضعا تاهظنت هدءدعقلایذ

 سلجم هدنس هجا ید ۷ و یماضعا تایظنت هدنلا وش هلا لزع هدناضمر ۷۶

 هدنطساوا ۸۳ ردشل وا یسیلاو درک هدنسهدعقلایذ ۷۷ و یساضعا نازخ

 ا لاوش كنهنسوا یدلدا بلج هتداعسزد هلبروهظ تال ڈک رس هددن رک

 یدلدنا لزع هد ۸٩ بولوا یسلاو ریمزا هدنس هدعقلا یذ ۸٤ و یریشم

 هنسوایدنل وا لع هدنمرح ۸٩ بولوایسیلا و كيالس هدنرخ الایذاج ۸

  یرظان هعفان ابنا هدنزکسنوا كنس ها یذو یریشم هیطبض اا هدناضهر

 3 نوا كل والا یذاج و یا تل ود یادوش هدیرین وا كامع رحم ۲۹۰ و

 هرس كنسەلاىذو یرظان دعفا الا هدن زکس كنار و ییما رهش هد دیس

 هد لن وا یتراظن هنخراخ هدیلام باب هدنهرحوت موب یدل وا یتیما رهش ایا

 شارونک هنسهاخ هدعبو شلاق هداروا نوک اقرب ندنسلیا تباصا لوزت

 ردشلدا دعاقتو لزع ندنلع دادتا هدندرد مرکی كنمرحم ۱۳۲۹۱ و

 مالمو لدتعمو فقاو هسابس روماو انشا ناسا یدلبا تافو هد ۷

 . ندرانا هلکمربو شهم رک کیا هرلاشاب یرسو اشاب یردف یدبا ریکجازم
 ردکب داؤف ندنناطباض هبرح یعودخم ردرا و یدافحا



 بی" 1۳۸6 دیشب

 ) یعیوید اا قح لیعاعا (

 ۱۲۸۱ و ردشل وا قیرفو اول ضبفتلاب هد هناهاش رک اسع ردیلن و رط

 هدنل والا عبر ۸۵ ردشلدا نییعت یلاو هن هردوقشا هلن رازو هدنربن وا كنبجر

 هدنابعشو شفلوا لرعهدنرخ الایذاج ۸۷ و شلوایسیلا و توکسا ةوالع

 ۱۳۹۰ تونل وا قالطاو ومع هدننحر ۸٩ ردشل وا روا هتماقآ هدن وزب رط

 توف هد“ كنلاوش كندا وا یدلوا: یسیلاو هناب هدنزکس كل والا عير

 یدا قولخو جرم یدل وا

 ) هداز یلنلدهب اشا یجر, لیعاعسا (

 با شب یلس یردارب مدنمادعنا اشاب یلع یلنلدهبت ردمودخم كناشاب یلو

 یدل وا رومأم هرح بول وا یثاب یوق هدنمرجم ۲:۶ یدلروتک هلوبناتسا
 یدلوا یلوف قابشابهلوعل كدنسم وا هدهسیدل وا ینا روخاریم هد ۲۵۰ هدعب

 ن وز رط هلترازو هدنل والا میر هنسوا یدلوا یقرصتم هاجر هد ۶

 دیفس رک رازج هدنسهایذ ۸و ها هدنمرخ ٩۶ و هنردا هدنسهدمقلایذ و

 هن رداهدنرخ الا عبر ۷۳ لزعلادمب بولوا یسبلاو باح هدنلوایذاج ۷۱ و

 ۷4 و شلدا لزع هد ۷۵ بول وا یملاو هری سلس هدنرخالا عید ۷ و

 لزعلادعب وهلاجرت هدنس هلا یذ ۸ ودب رک هدنرخ " الا یذاچ وكب راسهدنهر حجم

 لاصفنالا دعب بولوا یسیلاو هسورب هدنلوالا عیرو ینویطق هدنرفص ۳
 تلود یراوسش هدنرخ الا یذاجب ۸۸ و یسیلاو نرزیبهدنرخ الا عیر ٩

 هدنسیتال كن هغ یذ بولوا یسر هبازچ تاک اچ ابقاعتعو یساضعا

 رارکت هدنزوقط كنرخ الا عير ۸٩ و یماضعا ینویسیموف تاحالصا

 توف هدنچ وا یمرکی كن رخ الاعیر ۱۳۹۲ یدلوا یساضعا تلود یاروش

 لئام هنفوذ هلتهج رهو یھ“ و لدتعم و فیرظ ردنوفدم هداشاب ردح .یدل وا

 ردکب فصا یمودح یدیا

 ( اشا قیدصلیعاسا )
 وشلوا یربدم هیلام نامز قوج كب بول وا ندنسهع دق یارما تم

 ردشلروی ناسحا ترازو ٌيماس تر هدنچ وا نوا كنبجر , ۰
 هژلیسعا دادتما ردیف كبار اس اعا هح هاب سصم هلام وی ا ةا

۲0 



 — E بس

 ینا هرک ذب هدناضهر ه۱ و یسافلخیدما ارخؤمو یسیجهرک ذن هعلف وب

 یتواعم یتراظن هیلام هدنلوالا میر ٩٩ و قوام ی واعد هدنمرح ه٤ و

 یسکلکب لاصفنالا دعب هد ۱۲۰۵ بولوا یراشتسم هبلام هدنل والایذاج و
 لوطاتاهد هیلام هدنسهدعقلایذ ۱۳ و یماضعاالاوسلحم هدنسهایذ ٩۰ و

 هدنل والایذاج ۰ ویساضعافراعمساحت هلا لع هدنلاوشبول وایرادرتهد

 ۱۳۷۵ بولوا یرادرتفد لیا مور هیلام هد۲۷۲ یسرهیلام هبساح سلحم
 روک هدماج هدنشبنوا كنل والایذاج ۱۲۸۰ ردشل وادعاقتم هدنل والایذاج

 یدبا ردمو یشنمو بناک ردنوفدم هدونا ردشلوا توفالولعم ندنسمروا

 ۱۲۶٩ ( یدنفا یدشر یتسح نیسح ) یمودحم رکید رددنفایرون یت ودخحم
 ادعاقتم هللا لوخد هنرهط وا یحونکمالاو ساح هد ٩۱ و ترادص هد

 یمهعنچ یدنفایلعا ردشل وا توف هدنشابیدبشّقلا هدن زکسکكنناضهر ۷۲

 یدا فلومو هاش ردنوفدم هدنراوج

 بتکمو سردم هلا لع لیصحم ردیلنوزرط ( یدنفاقح لیعاعما )
 هد ایعس ۸۰ و یسالنم هطاغەدنېجر د ۳ ردشل وا اعم هدهب رکسع “هبط

 0 ا توف هدنچوا كنسهدمقلایذ ۱۳۸۲ بولوا یمالنم ماش
 ردن وفدم

 یدیشا وارام*رسبولوا ندنراسدنهم هبرح ردیلهیس وط ( كیلیعاعما )
 ردنوفدم هدندرا هناسرت یدلیا لاګرا هدنربنوا كنسهدعقلایذن ۸

 )ق لی مجاز
 هدعبو یشابیویف ردروهشم هد ( هدازراو هش ) ندننادناخ كوقسل

 ترازو راب هدنبجر ۱۲۷۱ ردشلوا یماقمءاق ردلج قرهلوا ناربمریم

 ۲۷۰ بولوا یسیلاو ناو هدنس ها یذ ۲۷۲ و یظفاح صراق
 بول وا یسیلاو بلح هدنسهدعقلایذ هنسوا ردشغ وا لص هدنل والایذاچ

 هدنابعش ۷۹ و تودرخ هدنل والا عیر ۷۸ و یدلیا لاصفنا هدنرخاوا ۷

 بوکسا هدنجر هد ۸۲ و شما لاصفناهد ۲۸۰ بولوا یمیلاو مورضرا

 كنبجر ۲۸۹ ردشلوا لزم هدنلوالا عبر ۸۰ قرهلوا یسیلاو نرزر و
 روک هحمحلم ةماقلا طسو ردشلواتوف ةأفهدماجهدیامسفا هدنرب یمرکی

 یدبا بناک وعاش كس بلاغیلغوا یدا یلزوب

 ا نایت ه ی



 ها فر سوم

 نوا« یودرا یلوطاا هد تاک هنس وا ردشلروب ناسحا ترازو

 هد ۲ ردشلاق نادناموف هدننهج لبا مور هن هدهسیا شارو یکلریشم

 ناتسبرع هدنلاوش ۱۲۷۳ یدک هناګ زرا نالوا ییروهأم بقاعتم ییهحاصم

 يرشم یمودرا لیامور مدر الایداچ ۱۲۷۹ تارازا یر ۲
 هتداعسرد هلغلوا لولعم ندنتریغ هل روهظ یئایصع غاط هرق قلاراو یدلوا
 میجث ردشلبا لاصترا هدنسهع ایذ ۱۳۲۷۷ هرکص نوک دنجو شلروتک

 بولوا ندناطبابض برح ناکرا كب مظان ییودحم ىدا قداص و رویغو
 ردشل وا داماد هناشاب ا

 ۱۲۷۷ قرەلوا اولریم ضیفتلاب هدهیماظن رکاسع ( اشاب لیعاعما )
 یلوطانا هدنلاوش ۱۳۲۷۷ و هدنبجر هنسو ۰ردشلیا تاف و هدنرخ الا یذاج

 یالاربم ندنساضعایساحم یل وطانا هلکب ( لیعاعما ) یالاربم فیدر یسودرا

 یصچ واو اولربم ضیفتلاب ( اشابلیعاعما ) ۰ ردرلشلنا لارا ( كیلیعاعا )

 یسدهقلا یذ ۱۲۸۱ شلدا دعاف ۱۲۷۷ و شلوا یشر سلحم ودرا
 یدا تاذر نسم یللیاربا ردشغ وا نفد ه هیلس هلا تافو هدنسهغ

 قرهلوا قدرف و اولریم صفا هدو ردیمدآ هونط ) اشا لیعاعما (

 ۱۲۸۰ قرهلوا دعا هدع و شو هدنفانادنام وق ندو هنس یلیخرب

 نل ر هلا اشاپ یقیفوت یریفس نیل یرلمودخحم ردشلیا لاحرا هرکصندنااس

 ردرلکب یرون یربغ قاروا هجرت و تعفر یراشنسم
 ردشلآ ترهش ودیدنج یسهلوک اشا ىلع رادمنس . ( اشابلیعاعا )

 هرکصردشلیا حوزت یعاخ همطاف نده ریکنج *هژالس صیفتلابندب رکسع هدوب

 لزعلادعم و شن هد ۱۲۰۸ و یدلرب ویس هاب یکب رلکب ونا ریم بم بوک هب هیکلم

 ۱۲۸۰ هلا لزع هرکص یآ یکیا ر یدلوا فرصتم روز رهش هد ۶
 ۱ ردشل وا توفهرکص ندنګ رات

 هد۱۲۸ بولوایئایوفهدلئاوا (ىلغوازىسقالوق ۰ اشا لیعاعما)

 ا تدم یلبخ ر قرەل وا ناریمریم ءرکصیدیشل وا یرظان وللدم
 ردشل وا توف هدنخم رات ۱۲۸۰ و شعا رود

 ندئسهط وا ترادص "یوتکم ) هدازراد رهم ۰ یدنفا يح لعام” ا (

 هد ٤٩ و یسیحهعطاقم سوة سەد ۲ ید وای ےک رات هد ۷ هان
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 شلوا سردم هدنمهاس یرد هللا دلوت هد ۱۲۲۰ رد مودع كنافا یلع

 یسالنسهسور هدنسهایذ ۱۲۹۸ ویسالنم كينالس هدنسهعایذ ۱۲۰۸و

 لاحرا هد ۱۳۷۵ و شللا زارحا یتسهاب هکم هدنرخ الا عیر ۱۲۷۶ بول وا

 رد ماشو طاطح ردغلا

 ( اشا لیعاعما )

 هد ۱۲۲۳ و شل وا ناریمریمهدعبو یاب یوق ردمهودخحم كناشاادمحم یلسالپ

 یلاثما یمادعنا یخ ممااب كناغا بونا ندنابعا قرهلوا یفمصتم لیدنتسوک

 هنر "هداما هرکص ردشلدا عفر یسهبر هلغلوا یعاد ینتباکش كن راکبهرد

 یدلوا یظفاحم هیولواو بوکسا هنسواو یتګهنا هد ۱۲۳۷ هلا تثیحو

 . ردشلدا قن ههقوتعد هلعفر یتراز و هد ۷۲ و شلرب و ترازو هد ۱

 توکنم هح را هنس بولک هیرولس هرنلست كن ه ردا یدلرهوک ه هقوتعد دس

 ۱۲۸ یدل وا یمبلا و هرقنآ قرهل وا هداما یس هر هدن رفص ۱۳۰۷ یدلاق

  هدنرخ الاعیر ۱۲۹۲ یدلدا لزع هد ۱۲۵۹ یدلوا یسیلا ورکیراید هدننابعش

 یسیلاو ساویس هدنرخ الا عیر ۱۲۹۹ و كسره هد ۱۲۰۷ و بوکسا

 هد حر ۱۲۷۲ و تولرخ هدنبحر ۱۲۷۱ و مورضرا هدنلاوٌسشس ۰

 عر ۱۲۷۰ بولوا یسیلا و هرقنا ایات هدنسهدعةلایذ ۱۲۷۵ و ینوهطسق

 توف هدنلاوش هنسوا هرکص ندننلصاوم هتدامسردو شلدبا لزع هدنرخ الا
 دیدشو ددح یرالوا ردنوفدم هدنسهسردم اشا نانم هدنلو ناود ردشل وا

 یهرادا هدنفلرامتخاو شا مالمو للت یتسودنک درو مرک هدهسیا

 ردشل وا یلاو رب
 های ةيماخهد ۱۲۰ وماعسرد ردیلهخا ( یدنفا لیعاعا )

 e غف ردشلیا تافو هدنش نوا كن رفص ۱۲۷۷ و شاوا یمردم

 یدا ندرصع یالصف ردشلدا نفد هن راوج

 ( اشاپ لیعاسا )
 قرهلوا لخاد هبهناهاش رکاسع بواوا یسهلوک اشاب دم تنزع ردسکرچ

  سبریسودرایلیاموروقیرف هدعبو ردشاواا ولریمهدم زاهد ۱۲۵۶ ویالاریم

 . هدنرخ الا یذاج ۱۲۷ ۰ هلتعاصشراهظاهدن اراح هنوطرناسو هناتج بول وا یناکرا
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 رایدبا مّرتلم هدررلکب صاع و یوطصم
 یس ول یی وط دصاح بوشیت نایاب نایب ی وط ) اشا لیعاعسا (

 ردشملوا توف هدناضمر ۲۹۰ قرةلوا

 یجوبف هرکص یکصاخ ندقلروشح ردلیوک یضاق ( افا لیعامما )

 مدس هد راتمدخ ضمب هدعب ردشل وا یلوق ینابشاب هد ۱۲۶۲ بول وا یثاب

 هدنس هک چ قلبرا ردشلوا توف هدنج وا كابجر ۱۲۹٢ و روا

 ردشلیا لاګرا هد ۱۲۵۰ ( اغا دجا ) یردارب نانلوا نفد هدنناب ردن وفدم

 هددنرک بول وا ندرلندا لوخد هر اڪ هدتادن ( اشا لیعاعسا ۱

 ههرصب هدننابعش ۱۳٩۸ قرلوا اولریمهدعب و شاوایالاریم هد ۱۲۵۰ نکیا

 ردشانا لاح را هرکص ندقدلوا فرصت

 هدنمرحم ۱۳۹۷ و ريم قرهلوا ندناشک هئاسرت ( یدنفا لیعامما )

 ردشلیا لاحراو لاصفنا هرکص لاس یکیا ر ردشل وا یسیج هبساحم هرح

 بولوا مود یدنفا نایلس یلهلاوف ( یدنفا مهف لیعاهما )

 یمالنم هسورب هد ۱۷۹۹ و یسالُبلح هدنرفص ۱۳۹۰ و سردم لیصفلاب
 هج هناخ وط ( یدنفا لیعاعما ) ردشل واتوف هرکصندنحم را ۱۲۷۰ بول وا

 هدافازوریف یدلبا تافو هد ۱۲۷۶ ید مامسرد رب قورعم هد یعقلغاب

 ردن وفدم

 یجوط هصاخ ضیفتلاب هدنرکاسع یحوط ( اشا لیعاسا )

 هد ۱۲۷۲ یدلوا یماول یجوط ودرا یځکیا هد ۱۲۹۰ ندنفلیالاریم
 یدلدبا نفد هدنرق یدنفا دوعسلاوا هدیوا هلا لاحرا

 ناحدوح ناطلس صع هلغل وا ندنسافع یواوم ) هدد لیعاعما (

 لاسح را هدیناخ دهادبع ترضح رصع رخاوا بولوا بحاصم هدنات

 هتسب یداندناسانش قبسوم "هرهم بول والزوک یسادصردق یلوصا ردشلیا

 دنم ریه یک یددح جد ) ك تەر ( یسداز هع رک رد) وبقم یرافمش و

 ايش لا كننامز سلوا یالارهو نهاضذا ترجم فوم
 ردنایحرب مویلا و ندنرلهجاوخ قوم

 یلسیرف ینیما هاسرت ( هداز یسیرف ۰ یدنفا یدشر ليها (



 بس ۳۸م

 زع وط هداشاب عماق ردشلنا لارا هد ۱۲۵۱ بودا لاصفنا هرکص هنس چاق
 رد وفدم هدهرد

 ( اغا ليعامسا دیسلا )

 هرا هد ۱۲۲۵ و یرظان زاغوب هد ۱۲۲۳ بولوا یماب یجوپق ردیلزوریس

 هدنلاوش ۱۲۳۹ هلبصانم رود هدعب ردشلوا لواروخاریم هد ۱۲۲۷ و یتیما

 ینومطسف ةوالع هد ۱۲2۰ و یسیلاو یلوو یظفاحم زاغوب ترازو ٌهبراب
 ینوک یھچ وا كناوش ۱۲۵۳ و لاصفنا هدن راګ رات ۱۲٤١ بول وا یسیلا و

 یبوبف مودم ردشلدبا نفد هنناب یسهلام هداشاب دوم بودا لاحرا

 ردکب دوم یشاب
 دجا یلزوبرغا یمودح اشاب نسح ییلهداویل ( كى لیعاعما جاجا )

 هد ۱۲2۸ هدعب یدلوا ررح هزوپ ضا بولو| سردم ردیمودح كناشاب
 لویناتسا هد ۱۲۵۶ و یمهاب هکمو هسج دالب ًافاصتمو یسهاب رادکسا
 قرفش ىلع یرلمودحم یدنلوا نفد هدناینوا هدیرفص ۱۲۵۲یدل وا یس

 ہدنرافرط هیفوص كب ےھاربا هلبادمحت ندرلنوب ردرلکی ےهارباو دمخ و تک وشو

 ےھاراو یرون یعودح ٹاکب دمع ردراو یدافحا ندرانوب ردراشملوا توف
 ردرلکب لاک یداماد اب رهظم یم ودخحم كکب

 ندفدلوا یسالتمو یسردم هرود ردرهش ( یدنفا مسب لیعاعما )

 یدلوا توف ًابفاعتم ردشلوا یسالنم كالس هدنسهدمقلایذ ۱۲۵۱ هرکص
 یسالنم نوژب رط هد ۱۲۷۷ شضیفتلاب جد ( یدنفا مهدا ےھاربا ) یچ ودحم

 ردش! وا توف بول وا
 هد ۶ هنیرکبسع یاروش راد و سردم ( یدنفا قح لعاعا (

 ردشل وا توف هرکص هنس یکیارب ردشلوا یتفم

 یرندناوذ شریک ه هناهاش رک اسع هدماظنتیادد ( اشا لیعاعما )

 ۱۲95 و ۱۲۵۶ هکب لیعاعما یکیا شاوا ییالاریم یلراعت یرکیدو یراوس
 هلی هن ردرلشلبا لاحمرا ابقاعتم ینیربرب رانووو شلریو قلاولریم هدنرتخمرات

 هدینومطسق نکیایالاریم بولوا ( كب لیعاعسا) رب ندنرارکسع یراوس مدق
 یشاب یوق ضیفتلاب رد ل هلاوف ( اغا لبعامسا ) ردشلوا توف هد ۸

 یدلواتوف هدنهرم ۱۲۵۹ بول وایرظان همارد هدعب یلصح هبلف هد ۱۳و
 یرمودسحم رددنفا عصام قطصم ندرودص یداماد ردنوفدء هدرادکسا

 a ا

 را قو



 س ۳۷۵ س
 ) دیس اشا لبعاع*ا ۱

 ۱۲۳ قدهلوا ناریمریمو یشاب یویف ضیفتلاب ردیم ودخم كنسيتفم شایا
 ترازو هنر هلل وا یظفاحم یروسدم هل راقاصس رها ر و و یو هدناضهر

 زکلای هدنلاوش ۱۲۳۹ ردشلدا رومأم هنشیتفت كنابامرو شلروب ناسحا

 یسهبرهلبالاصفناهدعب ردشما والزع ندنرارکید بولاق هلبایغاتس یت ومطسق

 یودح ردشلدا نفد هدرادکسا هلا لاصرا هد ۱۳:۶ و شلدبا عفر

 ردکب یلع یثاب یحوبقو روشحس
 یمادضک لوف بوسشبت ندنغاحوا یرصکی ( انا لیعاسا)

 هدننوک یجچ وا یعرکی كنمرح ۱۳۲۳۸ یدلوا یماغا یرهکی هد ۱۲۳۷ و
 ضم تالرکسع رس هنسودنک ندنلاع باب هدنلاوش ۱۲۶۱ یدلوا لوزعم

 ردشل وا توفهردص لاس جاقر یدلاق لوزعم توی والویف هدهسدنل وا

 هد ۱۳4۱ یدیشاوا یثاب نابکس بوشیت ندنعاح وا یربخ: ( اغا لیعاسا )
 ردشل وا توف هدعب و شف وا یشاب ی وش

 یسردم هرود رد رمزا ) هداز نام ۰ یدنفا یجر لسعاعما (

 هسج دالبو جرح وفعلادعب و شلدا ین هدننابعش ۱۲۳۰ بولوا یسالنمو

 هدنسینلاكنس هل ایذ ۱۳۶۵ و شلوا یءهناب هکم هد ۱۲24 بولوا یسهباب
 ردهرهتشم هد ( مناخ كالترخا ) یسهلبلح ردشلدنا نفد هوبا بودا لاحترا

 هرکص نوکجاق ر ندننافو ردیج وز كءاح بذ ژ یسهع رک كمناخ راوهشرد

 رثشماب یغانوف یک هدنسهلکسا را

 ردیمودحم یدنفا یسح ( هداز ناشع ۰ یدنفا یر لیعاما )

 هلا لوخد 4یناکجاوخ قبرط ردشلوا ريع بوریک هنلق ییوتکم ترادص

 یسیج هعطاقم راصاخ هد ۱۲۳ و یسجهرکذن هعلق كحوک هد ۷

 هوا یدلیا لاحرا هد ۱۲۵ ردشاوا یمیحهعطاقم هنایلاس هد ۱۳۲6 و

 یدلدا نفد

 سردم ردیلرمزا ( هداز باک ۰ یدنفا نیدلارخف لیعاعسا )

 ۱۲4۹ و شاوا یمالنم هندمو یرکسع ماسق هدعب یمالنم بونا هد ۷

 ردشلوا توف هدنزکس كاا

 رو شاوا یسر نايل ضیفتلاب هدهاسرت ( دیس ۰ كب لعام )



 ب ۳۷۸ بس

 ضعب قرهلوا ندناکحاوخ هدءبو شلل وا الال هلوا ناخ دیم ادبع ناطلس نب

 ردشلدیا نفد هوا هلا لاح را هد ۱۲۳۳ هلطبص بصاتم

 ندناکجاوخ بولوا ندنسافلخ ترادص ییوتکم ( كب لیعاما )

 هدعب ردشل وا یمیح هعطاقم هسور هد ۱۳۳۰ هلا بصانم رود یدیشل وا

 یدل وا توف

 ( وشاپ اشاب لیعاس۱ )
 یو یلغوا قرهلوا رعشتسم نداشا یلع لنده بولوا ندنهوجو هاب

 ` بلط یییوفع كنمرج ندنردب ردشلوا ادعک اکواو شعا تلاحد هناشاب

 بوی واص نداروا ندببسو ردشللا ین ییمادعا ایفخ یرد نا

 بونلوا مادضسا هدنلود تامدخ ضعب هلکعا اغلا هکبدو یرظانهمارد

 هبناب بولیرب و ترازو کوب هدنلاوش ۱۲۳۵ یدلوا یشاب یجح# هد ٥
 "الوزعم هلفل واببس هنناشاشنغا كنسودرا هیابقصاردش1 وایسیلا و هنولدو

 ردشل واتو الوتقم هدنشب یعرکب كنهرحم ۱۲۳۷ و شغل واما یسلک ه هبلف

 نادوس ندنفرط یرد ردیم ودخم اشا ىلع دم (  اشا لیعاسا )
 ینو ریلنادوس هدنرفص ۱۲۳۸ یدبشلوا ناریمرم هلکلدا بصن یظفاح

 ردراشلنا قارحا هلیسهنوع لافغالاب
 رادرهم بونلو هدنراتمدخ ارزو ( رادرهم ۰ انا لیعاعما جاطا )

 ینوک یجکیا كنبحر ۱۲۳۸ بولوا یشاب یبوبقو یدل | یمانوب هل_ةلوا

 كئاشا اص یلریمزا ( اغالیعاعما یجاح ) ردنوفدم هدرادکسا یدل وا توف
 یورضرا ( افا لیعامسا یاح ) رکید شلوا یشاب یومف هلسغل وا ینکب

 ددشار و قلیاب یسوپق هلغلوا یمادتک اشاب ےحرلادبع
 باح قرەلوا ندنکلم هوجو ( هداز فیش ۰ افا لیعامسا دیس )

 ردشعاتافوهدرلهنسو ردشاروبناسحا قلیشاب جوبفو شلوا یلصح
 یشاب یحوپف ردیشادنرف كناشاب دوم رادرس (  اشا لبعاما )

 ردشعا رگیانفاقرهنلو هدنامدخ ضعب بولوا ناریمریم هد ۱۲۳۸ و

 یک و هنیزخو مامسرد هلضیفت هدیلع قیرط ( یدنفا لیعاعما )
 ۱۳۳۹ و یسالنم بورا هدنرخ الا عیر ۱۳۲۳۳ و یدمشلوا یسهجاوخ

 ( یدنفالبعاعما جاا ) یدلوا توف هدعب ردشاوا یمالنم هئردا هدننابعش

 یدیا ندنآ ریخباصعا یدلیاتافوهد ۱۲۶۱ بول وایناک شابیم همکحت بوبا



 ۳۷۷ تس

 ندنعابنا اشاب ایض فسو ردیجروک ( یجب وجع ۰ اشا لیعامما )

 نواه یودرا هلیغاصس نمرچ هدعبو یلسلم زازعاو سیلک بولوا
 یذاج ۱۲۲ یدلوا ناریمریم هدنوالایذاج ۱۲۲۶ یدلوا یسیقلنوق

 ردشاوا توف قرغلوا ردا 4 هیسوز هدنرخ هدنلوالا
 هدننرح ۱۲۰۲ هلفلوا ندهدلب قارشا ردزوربس ( ك لیعاسا )

 یدلوا نایعالانیع هدیلیا مور هلا تردقو لامو ذوفنو تشح قرهنلو

 ییدلدبا توعد هلوبناتسا كرانایعا هدننرادص اشا قطصم رادلع هد ۱۳۳۳

 كيالس هنسوا یدیشلنا اضما ییسهطیضم هلاخ دعاک بولک هد و هد هرص

 یدا ندتمو قداصو عیطم ردشلوا توف هد ۱۲۲۸ بولوا فرم

 یشاب یوبقیخد (كب رهاط دمع ) یمودخم رکید رداشا فو روهشمیمودحم

 ردراکبفیظن و بح هلادبعندندافحا ردشلواتوفهدنراش ران ۱۲۵۰ بولوا

 سردم ردیمودحت كنالنم دج ( هداز هّلاضیف ۰ یدنفا لیعامسا )

 یزطوط هنیرنخرات ۱۲۳۰ یدیشللا زارحا ینسهاب هکم بولوا الو
 ۱ ردشلوا توف یک یرد هداروا

 هد۱۲۲۳ ویرظانزاغو قرهلوایوبف یقرتلابردیلساویس  (اغالیعاعما)
 بولپشالکا یلزسهراداو یدلوا یماقمماق نادوبف بولوا ینیما هناسرت

 هد ۱۲۲۸ و یسیشاب یحاتسب هنردا هدعب یدلیا لاصفنا هدنرتص ۶

 هند هیچ قلیربآ ا تافو هد ۱۲۳۳ الوزعم ردشل وا یلوف ینابشاب

 یدلدا نفد

 راشم یاشاب بول وا یباق كناشاب تط ی رهش ) یلچءاغا لیعاعما )

 یلاصفنا بیس كنس هتشذا و شعم راق راشبا قر هل وا ی شاب ت وق هدنتر ادص تالیا كىلا

 هلیسهتشنا هعفدو بولوا ینیما هبرا هدننرادص یکیا هد ۱۱۹٩ ردشلوا
 هد ۱۲۲۵ بول وا لئات هنغلاغا لولب ضمد یرلهرکص یدلوا لوزعم هدکلرب

 بول وایساغا زاد هد۱۳ ۲۸و یشاب یسجهل هد۱۳۳۷ و یک ویشاب یه رج

 ردا تافو هد رح

 رودو شلوا ندناکجاوخ ضبفتلاب ندلق ( ظفاح ۰ كن ليءام*ا )
 ردن وفدمهددج | هج رق ردشلیا تافوهدنز وقط كنل والا یذاجج TEY هلا بصانم

 دمع هدازهش ضیفتلاب ندنوامه نوردنا ( ظفاح ۰ یدنفا لیءاسا )



۳ 
 یسادضنکقاحوا ضیفتلب ندنغاجوا رلیجهبج ( انالیعاعما یباح )

 هناضج ید ( انا لیعاعا ) رکید ردشلیا تافو هذ ۱۲۱۸ یدیشلوا

 هدرادکسا ردشلنا لاحرا هد ۱۲۲۰ قره وا ادهک یفکیا هدنغاح وا

 هلا ضیفت هدنعاح وا رلیهاپس یخد ( اتا لیعاع"ا جاح ) رب  ردنوفدم

 یرکا كرداتافو هدنسبد یمرکی كنبجر ۱۲۲۲ و شلوا ادخنک هفاحوا
 ردشلدا نفد وق

 ( ظفاح اشا لیعاما )

 یحاتسب هلبا دلوت هد ۱۱۷۱ ردیمودحم كننکصخ هدنمان یلناشن نوتلا

 ۱۲۱۹ یدلوا یاب یحناتسب هدعبو یکصاخ هلیلو رد شغل وا دی هنغاحوا

 ردص یتوک یحدرد كنمرحم ۱۲۳۲۰ و ارد نادوبق ترازو ٌةبراب هدننابعش

 ۱۲۲۲ و شفلوا لزع هدنسهزغ كنرخ الا یذاجج ۱۲۲۱ ردشلوا مظفا

 ۱۲۲۲ بولوا یسیلاو هینوق هلبغلظفاسح زاغو هدنربنوا كنیرخ الا عیر
 تو بحاصو تم دنلب مدقم ردشملا تافو هداروا هدنشب نوا كنناصش

 ثعاب هلاتق یکهدنسهبصق یلروچ هنتقادص ءینادقف هدهسیدا)روقو درم رب

 لاحرا هد ۱۲۱۹ ك دمم سردم ندنراهودخت رارزتسوک دهاش یتسلوا

 كب ییطصم یباح یردارب ردرلکب فیطلو بیج د یرکید بویلیا

 هنردا ردثلوا توف هدنخس كنبرفص ۱۲۷۰ ( كب یروندجحم ) یمودخحم
 ردنوفدم هدنس وه

 یاب یوبق ردیمودخم كناشاب بتار دجا ندارزو ( اشاب لیعاعا )
 ردشلوا یفرصتم رازاب یکی هدعبو قینروزبا قرهلوا ناریمریم هرکصو
 ردشلدا نفد هوا بودا تافو هدنلاس ۱۳۳۲۳ لزعلا دعب

 یشاب یبهبج هلضیفت هدنغاحوا یهبج ردیلهرصق ( اغالیعاسا )
 بولوا یاب ی.هبج ایا هد ۱۲۲۲ بولیدا لزع هد ۱۲۲۱ و شلوا

 نفد هدنلو وشوق ینوک یا نوا كنلوالایذاج ۱۳۲۶ لاصفنالادعب

 لاسحترا هد ۱۲۱۷ یدنفا بوقعی ندنسافلخ یلق ادک یعودخم ردشلدبا

 ردشلیا

 بول وایمودحم یدنفامهاربا یباح ندلاحر ( كب یدهز لیعاعما )
 ردنوفدم هدنلغوا كب یدلیا تافو هد ۱۲۲۷ نکیا سردم



 بس ۳۷۵ بس

 ۱۳۱۸ بولوا یماما اشا دج لیلخ . ( یدفا یدهز لیعامسا )

 ردزوفدم هداشا ندب یبل وا ترق دن نوا
 هلی-هرص ضیفتلاب ندنواسه نوردنا ردیرهش ( یدنفا لیعاعما )

 ردشل واتوف هدراهنسو بودالاصفنا هد ۱۲۰۳ یدلوا یراب رهش رادف وج

 د زباب ناطاس ضیفثلاب ندنوامش نوردنا ( یدنفا لیعاعما جالا )

 بولوا لخاد هنسهرمز ناکجاوخ ًارخۇم ردشغ وا غارچ هلبتباتک ینفو

 هد رفص ۵ رد-شا دا لع اک هنسرا و شا وا ینیمارهش هد ۸

 ۱۳۱۹ هلا یاکحاوخ تصاأنم رود هدع یدل وا یبا نواه هز

 یداماد ظفاح ردنوفدم هدنناتسرف دزاب ردا لص را هددرد تاش
 ردر وهشم هد

 قو یماح ناطلس هدلاو ندنواه نوردلا ( یدنفا لیعاعسا )

 بودا تافو هدناضعر ۱۲۱۹ و شاوا ندناکجاوخ بوقح هلتاتک

  ردشلدیا نفد هبهراچ
 ( اشاب لیعاعما )

 یدشلوا یسادضتک بامتنالاب ماجاب طصم یسیلاو.شعرط رددوا
 رازج هلا شحوت حنا یدلوا یسیلاو شعرم ترازو ٌهبراب هد ٥

 هنا هد ۱۳۱۹ هل یغلطوشاب كلو اشا رازح بودک هندزن اشاب دجا

 قرموبا هد ۱۲۱۷ یدیشابا لاسرا رکسع هدکلربهلا اشابناهلس هنرزوا
 یدتا سبح بودا سح ییلیم هنفرط كنآ هدنلاسرا هن رزوا اشاب دم

 جارح الاب ندسحین و هل جش ندننا ربصم یسهرب اد هدنناف و هل را زح ۲۲

 قددصت بال و هنس وا بور و شش هرکسع و یدلوا یسلا و ال و ادیص

 دسفه و نولنم یدل واتوف "ال وتقم تولیدنا هدلا هلا لزع هد ۱۲۲۰ یدلدنا

 | یدا روسجو

 یکیەرد هللا درفت هدة ور ) یلعوا یلکنسر/ ۰ افا لیعاسا ۱

 بوابر و قابشاب یرویق هد۱۲۱۴یدتارارف هلغلوا یلئامرف هد ۱٨۰٣ یدل وا
 بول و تصرف یراععخ نکردان وا یکنح هدنکلتفج هدقحم* ور هد ۲۱

 هکیدل وا ما اغا ینطصم رادقاریاپ هنرب یدا ندهلظ ریهاشم ریدلبا لق

 ردنادو » اشا قطصم رادلع » روم



Ng —۱ —  

 هد هسا شالا طسوت هن رومأم "هداعا هلرازو یاها یتلود ایر را بودیک
 یمودخح رد شلاق هداروا ردق هشافو دزک ةک ما هشدوع زسزاژو

 ردکب ىلع

 زادکسا و سردم تولوا بتک ظفاح ( یدنفا لیعاعما ظفاح )

 ردشلوا توف هدعب یدلوا یسالنم هنردا هدنلاوش ۱۳۰۱ و یدلوا یمالنم

 یثاب یبهبج هدنرفص ۱۳۰۳ نکیا شواچ شاب ( اغا لیعاعا )
 هداشاب ردیح یدلوا توف هدنسهض كنناضمر ۱۳۱5 لزعلا دعب یدلوا

 ردن وفدم

 تولوا یتردم هرود ردسلم ورم را" ) یدنفا بّئات لیعاعما (

 یسهدیقلایذ ۱۲۱۶ یدلوا یسالنم هبلف هرکص و تاتنیع هد ۲۱

 ردنوفدم هدسد راود یدلوا توف هدنسهغ

 یسهب هکمو یسیضاق هسورب سرد ( یدنفا لیعاعسا جا )

 هدنسوبف هنردا یدلواتوف هدنسیکیا نوا كنزخ الاعیر ۱۲۱۵ یدلوا

 رد وفدم

 رادکسا هدنرفص ۱۳۲۰۱ سردم . ( هداز یربک ۰ یدنفا لیعامسا )

 یدلوا یمالنم هسور هدنلاو ۱۲۰۵۹ یدلدبا ین هدننابعش بولوا یسالنم

 ۱ ردشلوا توف هدعب یداوا یسهاب هکم هد ۶

 ندنتاتک هزخ كندنفا دشار نایلع . ( یدنفا لیعاعما جالا )

 رومأم هننا ربعت یسهعلق هطا هد ۱۲۰۹ یدلوا یناکحاوخ تلس لخاد

 هدنسهعشچ قلبرا یدلیا تافوهد ۱۲۱5 یدلوا یتیما رابنا هدعب تولوا

 ردن وفدم
 بواوا یسیشابیلد كناشا-یدبع ردیلغوا كنار. ( اشاب لیعاعا )

 نامرکفا هد ۱۲۱۰ هلا هولا رود یدلوا نارمربم هدنسهدعقلایذن ۵
 یدلوا توف هدعب یدلوا یظفاح

 ۱۳۱۸ یدلوا روشحس بوقیج ندهطوا صاخ ( انا لیعاسا )

 باح )  ردنوفدم] هددجا هجمرق یدلوا توف هدنلوالا یذاج
 هرادکسا هلتوف هدنمرح ۱۲۱۸ بولوا یسادک شاب ریجهبج ( انا لیعاعما
 ردشل وا نفد



 بیپ جنس ۱
 ندنمدخ و یدلوا یشاب نابکس هد ۱۲۳۰ ویتیمانوامش "هرصهد ۱۲۰۱ و

 ۱ ردشلوا توف لزعلا دعب

 بولوا یسیساب رام هرصاع ٌهناسرت ( هفیلخ ۰ لیعاعا جاجا )

 ردنوفدم هب هرد زعوط یدلوا توف هدننوا كنس هرخ الا یذاچ ۵
 ردٌشلوا توف هدنلوالا میر ۱۲۰۵ بولوا یثاب شاقن (افا لیعامسا )

 ردنوفدم هدیلب وکسا

 (ااب لیعاعما جاخا )

 "ةص هد ۱۱۸۹ بولوا ینیماجطمو یکیرک هد ۱۱۸۸ ضیفتلاب ردیلهمثط
 "هوالع هد ۱۱۹۸ و یشاب یهبج هدنابعش ۱۱۹۷ بولوا یتییما نوامه

 ا الا عید ۱۲۰۱ یدلوا ینیما هناسرت "ءوالج هد۱۴۷۰۱ و یاب تاسف

 هدنطساوا ۱۲۰۲ یدلوا یظفاح یزوآ هدعبو یسیلاو یلوطانا هلترازو

 هدنرخالاعیر ۱۲۰۶ بولوایغوبشاب نادغب هنسواو یدلوارومآمهکبهچ وه

 توف هداروا یدنلوا ین هبهطا هجزو هلعفر یترازو یشان ندیلست یردن
 ترضح تاذ نکیا یجگرک هدنرات ۱۱۸5 یدبا ندور بابرا یدلوا
 ردشلوا رادما هلکمر و تفایض رب هبیهاشداب

 ردیمودخت یدنفا ىع (  هدازیرپسا ۰ یدنفاماص لیعامما )
 ردیدیفح اشادمګ هداز ناطاس هءفص ) هداز ناطلس ۰ كن لیعاعما )

 ۱۲۰۱ بوغوط هدنوا تعاس یتوک هبنشراهح یعنوا یسهدعقلایذنز ۱

 هدنناب یدج هدشاطکشب ردشلوا توف هدنتعاسوا كننوکوا كننآ وا یسهنس

 توف هدنسید كنمرحم ۱۲۱۷ ( كل دجا ) بوذح یشادنرف ردنوفدم

 ردکب دمحم شناد یلغوا ردنوفدم هدنفلرانم هلام هدشاطکشب ردوا

 ) اشا لیعامسا ۱

 یلرازج ندیبسو یدا وا ییاد رب میم تیاف ضیفتلاب هدب ض لنا رف ردهلوک

 یدقارب هداروا هدتتدوع ندرصم یماشاب یدلوا اک هباشاب نسح
 ی.هلعشم ندنسردم بولوا یسیلاو صم ترازو هدنل والا میر ۳
 یمبلاو هروم هدنناضهر ۱۳۲۰۵ یدتا جاودزا هژیس هع رک تاکب دعسا هداژ

 یتلام یدلوا عوفر یترازوو لوزعم هد ۱۲۰5 هلیبسح یلغ بولوا
 هب هناقسوط تبار یدل وا دن هعلق تدمرب بوردنوک ههینجا كلاعو هسفوت



 س ۳۷۲ —

 جالا روهشم ندلاجر یعودخم ردشلوا توف هدنا هام یکیارب بولوا
 رد دنفا ےھارا

 ضیفتلاب ندلف ردهودخم یدنفا رع ندناکجاوخ ( یدنفا لیعاما )

 یسجههطاقم سویقسب هد ۱۲۰۱ و یسیجهرک ذن هملق كجوک ندناکجاوخ

 ردشعا لاح را .دعب یدلوا

 یدنفا نایلس یش یسهیکت نورب یلشاط ( یدنفا یتاحم لیعاعما )
 هرکص ردشلوامجشهن رب یدنفابولادجا ییلخو یسهفیلخ یردب ردیمودخم
 یدل وا توف هد ۱۲۰6 بوروتک هبذج

 ردیمودخم یدنفا بهاو مهاربا ندلاحر ( یدنفا الس لیعاعسا )

 یرظان یسهناخنوراب كينال-م هد ۱۳۰۲ یدلوا ندناکجاوخ بوش ندلق

 هږلاقم ردنوفدم هدوا یدلوا توف هدنشب یس هجخا یذ ۱۲۰4 بولوا

 هدنرخ الا یذاجج ۱۳۲۰۵ ( یدنفا لیعاعا جالا ) یس هفیلخ شاب یراوس

 یدل وا توف

 رغ هناضتک یلقایاو نافع هدازیصسم ردیوبنک ( یدنفا لیعاعسا )
 ندقطنم بودا لیصح ید تمکح و هسدنهو ردشمروک سرد ندردنفا

 ربدکت رب یدلوا یسالنم رهشیکی هد ۱۲۰6 ردشمزاب راهلاسر ندنونف راسو

 یتاقیلأت ردشلواتوف هد۱۲۰۵ قرهلوا لصفنمو رثأتس ندیمالسالاجش همان
 هدقرش یسدنهمولاب وروارب بولوارهام هد هیضایر مولع ردلوبقم قطنمو
 یسدنهم وشمزاب یتسهلاسر همنراغول هدههکرب هلکباامدا هدشمالاق هیضایر
 هلفمامهرانر وق یتساشندرقفهدنرع تدم هرا ب ردشملا نم“ ر قر هل وانا وخ نس

 هلدملا » هلکلربدیک یروک ناودبولیراقبچ یکروک یکما نکرونلا یم ر
 رددنفا دیعس ندرودص یعودخحم ردشعد « مدروک هدنجما لروک یعدنک

 ردید افحا كناذوب را « هداز ی وهشلک 2

 ماشهد ۱۱۹۸ "النم  سردم ( هدازبناک ۰ یدنفالیعاعا جاطا )

 زدشلیا تافو هد ۱۲۰۵ بولوا یسالنم هنده هدناضمر ۱۲۰۱ ویمالنم

 یسالنم هبف وص هد ۱۳۲۰۰ و هشوقفل و سردم ردل هبسوط (یدنفا لیعاعسا )

 ردشل وا توف هدرهنسو بول وا

 یسافا لوبناتسا ضیفتلاب هدنغاحوا یرصکی ( انا لماما جالا )



 بس ۳۷۷ —

 هدنسه راح هیسور ۱۱۸۲ و شالوا لوا ةماتزور هرکص بودا لاصفتا

 بودا لاصفنا هدنرخاوا ۱۱۸۷ ردشلق هدنداعسرد قرهلوا یلیکو سار

 باتکلا سار ةلاصا هدنرخ الا یذاج ۱۱۸۸ هدنتدوع كل وامه یودرا

 یدنلوا نن هسبرف ًابفاعتم تولوا لرم هدنرخ الایذاج ۱۱۹۰ ردشلوا

 هد ۱۱۹۵ لاصف الادعب یدلوا یسلا ورصم هلن راز و هدنشب كننابعش ۲

 هدنلوالا عير ۱۱۹۸ یدلوا یسیلاو هروم هدنلاوش ۱۱۹5 یسیلاو درک

 هدنل والا یذاج ۱۱۹۹ یدلوا یظفاح زوسفا ندارو و یظفاحم دارغلب

 ه هش وقفل و شات وا حفز ینرازو یون لافتا نفاق اشا دیج لیلح

 ردئوفدم هدنتسوبف حوت یر ردشلوا توف الوتقم ابفاصتم ردشاردنوک
 یرکید ردکب تمصع ندرودص مود یدا یذم بتاک لدام فیفع

 ردشلیا تافو هد ۱۱۹۲ بولوا كى بلاغ لیلخ سردم
 قرهلوا یشابجوبف و شلواهدو و هدهرشط ( هدا رس اغالیعاعسا )

 ردن وفدم هداشاب ىلع قدتع ردشلنا تافو.هد ۰

 . ندهصاخ دناخ ردیمودخم اغایلع یرابرهش رادحتس ( كب لعام“! )
 هدرادکبسا ردشلبا لاعترا هد ۱۳۰۳ و شاروپ غارچ هلقلبشاب یبوبق
 ردن وفدم

 هرکس بولوا یثاب یبوبف . ( هداز اشا ىلع وکک ۰ اشاب لیعاسا )
 هنر و یدلوا قفوم بولوا رومأمهلتف یاشا دجا یلیرخوا هلقلنا ریمریم

 یسلاو هلاحرت هدنس هدعقلا ید ۱۱۹۹ یدلوا یظفاحم نتوخ

 هدیناح علس ناطلتس لئاوا هدعب یدلوا یظفاحم هنولد هدنلاوش ۱۲۰۱ و

 یدلبا لاحرا

 هنتسو یدلوا یمالتم هرودو سردم ردیعرق . ( یدنفا لیعاعسا )

 ردشلیا اش راد لاحرا هدبعلس دهع لئاوا قرهلوا یسالنم هبلف هد ۱۲۰۱ و

 ) یدنفا لمعاعما (

 و هلکلناعحاوخ مد ۱۲۰۰ یدیشلوا هفلخ ا ندنمالقا هیلام
 ۱۲۰۱ یدنا لاصفنا هدنزکس یرکب كلاوش یدلوا لوا قش رادرتفد

 هدالاوش ۱۲۰۳۲ یدلوا یرادرفد نوا تاکر هدنزکسم كل و الاعیر

 رادرنفد هوا باکر راکت هل ۴ یدلدا لز هل سلوا لولعم



 نا FV س

 لارا هد ۱۲۱۱ (یدنفا باهولادبع) یلغوا یدلیا لاحترا هدنسهدعقلایذ

 ردن وفدم هدنسهعچ قلب را یدلبا

 ناطلس ماخو یسحهحانز ور هناعع رون ) یدتفا لیعاعما ظفاح )

 ردرایدنفا فراعو تباث نامه یرلهودخحم_ ردیساده
 2222 لحت هده راع هدنلوالا عبر AY) ردبل هنشرب ( اا لیعاعما )

 شلردن وکه د هن رح دادغب هليغلفرصتمرېشقا هد ۱۱۹۸ و شلواناریم رم ةافاکم

 هسورب هد ۱۱۹۸ بولوایظفاح هقنلپ قناب هد ۱۱۹۷ هلبصانم رود هدعبو
 ۱ یظفاحم یسهطا نزهرب و یزوا هلا یعلفرمصتم ی راذاعس دیه زاو یس هرفو

 ردغلبا تاف و هدار وا و شل وا

 ( طاطخ اشا لیعاعما )

 طوطخ ردشلیادلوت هد ۱۱5۵۲ بولوایمودح كنرب ندفانصا ردیللوساتسا

 یارس هلغغاوا ضرع ه هئاهاش یابک اخ یسوزاب هلا لیصح یی هعونتم

Eیدیشمالْشاب 4هراشتسا هلکنو هدهمظم روما قرهالو هدنرات:دخ یاتفخو  

 ارخؤم یدلدبا لقن هنفلقاع یتاکرس هلبرلعا باقرتسا ۍراردارب كناشاب دم

 نوبامه ةنزخ هدنمرح ۱۱۵هدمب و یدل وا الال هد ناطلس هدا زېش و یت اک رس

 كنمرح ۱۱۹۷ یدلوا یرایرهش رادحلسا هدنمرح ۱۱۹۹٩ بولوایسادکک

 ترازو برا هدنزوقط نوا كنسهدمقلایذ هنس وا ردشفلوا لزع هدندرد

 لیعاعا هلیط رش قمر وط وا هد هبف وص هدنهرحم ۱۱۹۸ ابقاعتمو یاظفاح یتح هنا

 ردشلوایسلا و هنسوهدنبحر ۱۱۹۹و یسیلا و یلوطانا هدنلاوش وی رکسع رس

 یتیهدخ و نسصسم یراوطاو نف رازه یدل واتوف انومطء هدنناضمر ۹
 باقم هدوا بودا قوس هتراد ص ماقم یاشاب دیج لیلخ یدا لومأم

 ردشلنا یعس هجارخا ندنوامش یارس

 ( اشاب فئار لیعاعما )

 بولوا ادصک هن ردب ردشلیا دلوت هد ۱۱۳۸ ندنبلص اشابمهاربا یلهیطالم

 رایهایس هد ۱۱۷۲ یدلوا ءاک هللا یناکحاوخٌهنر هارد هداعسرد هدنناف و

 اغارهاط روهش» ینفیدلوا یترورض یدلوا یناک رادحص هد ۱۱۷: و یتاک

 هد ۱۱۷۹ ردشلوا ینیما هلاک رض هد ۱۱۷ هکّعا ضرع هنوامه روضح



 بس ۱۳۹۵

 كنسهرخ الا یذاج ۱۱۸5 ندنفبدلواراسبیذ قرهنلوهدهروم یدیشلوا

 ۱۱۸۷ یدلدا بلج هودرا قر هلوا یسیلاو هلاحرت هلترازو هدنسیتلا

 ۱۱۸۸ هددخاصم هرکص بول وا یرکسع رس ی ور هدنل والا یذاچ

 هب دن هد ۲۱ یدلد اعفریتراز و هدعب یدلر و یاس یت هنا هدن رةص

 اشا یطصمیرلم ودع یدل وا توف ءدعب بولوایظفاح هناح هد ۱۱۹۲ و

 بوداتاف وهد ٤ هکر دکب لا دبع سردم هدیم ودګ ر رددنفانبهاندیلاوم و

 هد ۱۳۱۵ بولوا كب دعسادمشیمودحم كنو یدلدانفد هنعءاح شاد دارم

 ردکب بیګ دجا ندرودص یمودخ رکید یدلوا توف نکیا سردم
 ماش هد ۱۲۰۶ و رشک هد ۱۲۵۲ و سردم ك قیفش لیعاعسا ندندافحا

 یدل وا توف هدعد یدل وا یسالنم

 هد ۱۱۷۰ یدلوا ماصسرد ردیلهنوف ( یدنفا لیعاسا جاجلا )

 هیلط قوجر بوالشاب هنربسشت یواضب یضاقیدل وایطاحت نواه ر وضح

 هدن واهه نوردا تیام یدلبا تعانق هلا یوو هدا زېش هلکم ردشش

 . توف هدماش هدنندوع ندشرش مح هدنرفص ۱۱۵۹۶ یدلوا نیلعلا سیر

 فیرمش دم یمودح یدا لضاف قتم دهاز ردنوفدم هدهیطاص ردشل وا

 رددنفا بینم هجاوخ روهشم یاد رگ اب رددنفا

 مش رب مودم یدنفا دجا ندهیفوص ماشم ( یدنفا لیعامما )

 لیعاعا ظفاح ) یدلدبا نفد هب هل دوس بولوا توف هد ۶ ید

 یدنفایبح هلن وف هد ۱۱۹١ ردهداز اغانسح یطوط یتیما راشواچ ( یدنفا

 ۱ یا یا روهشم ردشلدا نفد هنعهیکت

 يراب مش *یراداکر ضیفتلب وامه نوردنا . ( اغا لیعاسا )
 رادملس هرک صو شارو قلیشاب یوبق هدنجارخاو شلبا زارحا یتماقم

 هدنسهرد دجا دبس رد شالا تافو هدنسهض یناضمر ۱۱۹۷ و شلوا یماغا

 هګدخ یسهلیلح یدبا شکناک رب شلوا داماد هیدنفا یلع یناح ردنوفدم

 ردشلیا لا را هد ۹ ماح

 یعماج هفوصایا بولوا جرخ نادنوپامه نوردلا ( یدنفا لیعاما )
 ۱۱۹۷ یدلوا یسج هلباةم هدا بوقیچ هلکلناکجاوخو یتباتک یفاقوا

۳ : 



e A ۱ 

 ۱۱۸۰ یدنا مامسرد و سردم ردیلت وهطسف ) یدشتفا لیعاعسا (

 ردشل وا توف هدنسهرخ الا یذاج

 یردارب كشندنفآ حون هدازعش ( یدنفا یرب لیعاسا جاا)

 كنبچز ۱۱۸۰ ردشلوا یتا رادحصو "ندناکجاوخ یضیفتلاب ندلق تورا

 و یدنا ماش ردن وقدم هدرادکعا ردشلوا توف هدنشن یعرکب

 وماي هلاک هنا شاب ردیللوبناتعا " ( یدنفا لیعاسا جالا )

 ۱۱۸۰ ۍدنلوا یتهفیلخ تمذ ۱۱۷۹ هرکص هن وا یرکی قردهلوا

 هدنسیءهرکب یبهدمقلایذ ۱۱۸۵ قیهلوا لوا قش رادرفد ةعفد هدنرفص

 یدل وا توف هدودرا

 ردنم ودع تناشاب دجا لک ندارزو ) ك لمعاعسا (

 یو دانا. ےداربا جاے ا ہدازطش نداتافو هدا ۲(۱۳۴۳یدنفا لیغاعما )

 یش هدنم رهنسویتسیجهبساح نیعرح هد ۱۱۸۱ یدل وا .ندناکجاوخ فولوا

 یدلدبا نفد هاشاب ردیح یدلوا توف هد ۰۱۱۸۵ بولوا یرادرتفد ثلاث

 رد دیفحاب و مودخح كناشا : ییطصم ( هداز اشا داهرف) )اا لیعاعما (

 ی  ودشش وب هدسرح ۱۱۸۲ و شلوا ناریمریمو یشاب یوبف

 »زوم هلقنارمرپمهد ۱۱۸۳ بول وایهوشاب یحاتسب هنردا (اشاب لیعاعما (

 هب راح اميلا یم وم الانا زآ هلریسح هب را و شلوا یسیلا و

 0 ردراٌهلیا ِتاف و هدنګا

 ي ۱۱۸۰ و را ( هداز یما ی اب ۱ (یدتنا لمعاعسا ظفاح ۱

 ۱ ردقلیا افراد لاحترا ادب ا ست اما

 یمن رب,زا و سردم بول وا یذامآد هداز قم ےقم ( یدنفا ليعاعا )

 ردشلواتوف لزعلادعب بول وا یمالنم ماش هدنلوالا عبر ۱۱۸۲ و شلوا

 ۱ یثاب نابکس هلی هرص یر هلوا ی رب ' ( انا لیعاسا )

 ال وزعم "هدنرخ الا یذاج ۱۱۸۹ تورا یساغا by هد ۸

 زدشلیا لاحراهداروا یدلر دن وک هی وماک

 ( اغا لیعاعما )

 زا رهم ربم هلتلاسب راهظا بولوا یرادهنازخ اتشاب دم هزابا ندبل رهشیکن



۷ 
 سیلک هلا قلناریم ریم قلاب ردلهنواوا . ( هرق ) (اشاب لعام )

 هبناب هلن رازو هدعب بول واقرمصتم نرزرب هدنبج ر۱۱ردشلوا یفرمصتم

 هدنبجر هنس واو دارغلب ایفهتمو دو هدنل والاعی ر ۱۱۷۲ یدلوا یسیلا و

 هلغغلوا عفر یترازو هلیبسحیل هدنرخ الاعیر ۱۱۷۳ یدلوایمیلا وهب ول وا
 شیلک هد۱۱۷۰ یدنل واوفع یترج فاطعتسالاب هزکص یدلبارارفهفادوب را

 ندنفیدلوا شلوا یغاطو شلدا عفر ترازو هنب هرکص بولبرب و یاس

 a ردشلو یئسازچ الوتقم هد ۸

 هناقعزون بول وا یمادختک ناطلس همطاف " -( یدنفا لیعاعسا جالا )
 توف ةدنل والا یذاج ۱۱۷۸ ردشملر وب غارچ رج هلقلناکجاوخ و هاشاتک یاقوا

 ردشلدا نفد هرادکسا ردشلوا

 یشاب رادهنزو هد۱۱۷5 بول وا یشاب یوبق " (افالیعاعسا جالا )
 یدنل وا نفد هزادکسا ردشلوا توف هدنساد نوا كنهرح ۱۱۸۹ و شلوا

 روند « ءداز لاو » هد ردراو جد ) اغا لنعاعسا ( یشاب جوبقر

 هد ۱۱۷۸ ځد (افا لیعاعما ) هصاخ هويه رس یدلوا توف هد ۷۸

 یرفوط هنخران ۱۱۸۰ هسیا ( اغا لیعاعسا جاطا ) یناخدو ضیا زا توقف

 ردشلبا اشنا :بتکم ر هنناپ ید یدنفا دما یاح و شا تافو

 كناشاب لع هدازیکح قبسا ردص (  كب ندلا ءایض لیعاعا )
 تولوا یمالنم هشور هد ۱۱۰۳ و یسالثم رمزاو سردم رد مودم

 كنرفص ۱۱۸۹ و شاوا لئا هش راهان لویناتساو ةمركم كم ا
 هلیصاحم « ییایض » ردنوفدم هدنناب یرد ردشالا لاحرا هدنزوقط یمرکی

 یدا ماشا

 یحاتسب هتردا هدعب و یکصاخندنوامهیاسم (هرق) تاب ليعاما)

 ءرف دوبنرا هد۱۱۷۸ یدل وا نیمار ابناییاسیا هلقلیشابجوبقنداروب و یسیشاب
 هنس وا و یدل وا فرصتمی رخ وا هلباقلنا ریمریم هدک نیک هغلا لام كناشاب لیعاعم|
 هل ا لاصفا هدنرخاوا ۱۱۷۹ ولو یظفاسحنیتوخ هلت راز وهدنرخ الایذاجب
 ردکب یه یلغ وایدیا رابجو راسبیذ ردشلوا توف هرکص,ندنحترات ۱۸۰



 تب ۲۹۵ تب
 یا ناخ دوم ناطلس لا وا ( كب قوش دجا مشی ) یعودخم كوب كنا
 هد ۱۲۰۷ یدا یناتسد ( كب یرون دم ) یمودحم ردشلا لاح را
 ( عرکلا دبع ) یودخحم كچوک كکب طصم ردشلدبا نفدهدامسقا هلتوُف
 ردیس هدلاو كن رد كیقح فلام مناخ هسیفن یسهعرک ر دکب

 هل ولو اکاوبخ نتا ننلق (ضسرک ) ( یدنفا لیعاعسا )
 شلدابصن ایت هد ۱۱۳۱ لاصفنالا دعبو یدلوایرظان هناشوط هد ۰۵

 هدنشوفو افاردشعا تافو هدنلوالا یذاج ۱۱۹۹ هلبصانم رود هدعبو

 ۱ رد وفدم
 « هداز یلچ » . .( یدننا مصام لیا )

 بولوا س ردم هد ۱۱۲۰ ردبم ودحم كندنفا دمع ىلج كچوک ندلاجر

 هدنل والا عید ۵ ردشل وا داماد هب یدنفا لیعاعسا قيسا مالالا میش

 ۱۱۲۱ .ویمیضاقهنبدمهد ۱۱5۷ ویمالنم سوزمد ۱۱۵۲ ویمالنمر هشیکی

 ۱۱۱۹ و شلدا لزرع هدنلاوش ۲ بول وایهیضاقلوتاتسا هدنسهدعقلایذ

 هد ۱۱۷۲ و یرکسعیضاق یلوطانا هدنناضمر ۷۱ و یسهاب یلوطانا هدنمرحم
 یدلوا مالیسالا ج هدنلئاوا یمهدعقلایذ هنسوا یدلوا یسه اب لیا مور

 یصس هفوصاا ینیزامن یدلوا توف هدنزکس یمرکی یرخالا یذاج ۳

 ةنسلا رهام هدنف ره ردشلدا نفد هدمردلاق .كسکو هدنداعسرد بولبق

 صاشو یولوم یدا رکشهاوخ هبتک مج بولوا رداق هنو مظن هد هثاد

 هدنرخ الا عید ۱۱۸۹ (یدنفا دعسا دم ) يودحم ردناود بحاص

 جالا ندناضف یرادهنزخ ردشلوا توف هداروا بولوا یسالنم هنردا

 یدنلوا نفد ه وپق یرک | بودا تافو هدنل والا یذاج ۱۲۰۲ یدنفا یلع

 بولوا یتفمو سردم ندنسالع نوزیرط .( یدنفا لیعاعسا جالا )
 یلبضوا كب بودا تافو هدارو هدنبسکدا نوا كتئلوالا عید ۶

 ییناک فاقوا هبفوصایا .( یدنفا لیعاعما چالا ,) و . ردنوفدم هدنفل را نم

 ردشلدیا نفد هدرادکسا بودا تافو هدنسیتلا یلاوش ۱۱۷۷ بولوا

 هدرا هنشوب بولوا ند هبرح یاما ردیلزفاس ( كن لیعاعما )

 یدل وا توف
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 ہری شم یدنفا دغ هداز از رم ردسلرادکسا ( یدنفا لیعاع۱)

 ینابعش ۱۱۹۰ یدلوا یسیضاق هرونم ندم بولوا النم  سردم ردسهداز

 هد ۱۱۰۳ یدلیا لاصفنا هدنسهدعةلایذ تولوا یسیضاق لوناتسا هدنسهرغ
 دع سرد یم ودع رد شمل دنا نفد هدناب یساد هد رادکسا یدلوا توف

 ندندافح-ا یدلدنا نفد ریل ناطا س هلنا تافو هد ۱۱۹۷ یدنفا قداص

 ردشلوا یماالتنم بلح هد ۱۳۲۹و شزدم ( یدسنفا تغفر هللا دج )

 ردنوفدم هدحاف ردشعا تافو هد ۱۲۳۳ و

 (اشاب لیعامسا )

 هلن رازو هد ۱۱۳۳ هدعب و ناربمریم هدنفوزا ردیم ودم كناشاب نام یلبلح

 ابفاعتمو هناح هدلاوش و سابا رط هد ۱۱3۶ و بلح ارخّومو یسلا و ادص

 یدبا مقنسم و لفام یدلوا توفهدنس هدعقلا یذ ۱۱۶ و یسالاو ادیض

 « هداز اد ناقع » (یدنفا لیعاس۱)

 سصمو سرد ردیلغوا كننرب رخا دوخایو یهود كنادخک نافع ًاصلاخ

 هدنسهدعقلایذ ۱۱۵۰ یدلوا یسهاب لوبناتسا و هکم هرکص بولوا یسالنم
 یسیضاق لواتساابات هلیسهاب یلوطانا هدنسهدءةلایذ ۱۱۹۵ یدلیا لاصفنا

 هدیارسنفا ردشلیا تافو هد ۱۱۹۰ و شلدا لزع هدننابعش ۱۱۰۵ بول وا

 اضریلعهدازادضک نامش ندندافحا ردطاطحردشغ وا نفد هنیتکم اشاب رکب

 ردشلوا توف هدنسکیا كنسهرخالا یذاج ۱۳۵۵ بولوا ندیلاوم یذنفا

 توش ندلف رذیمودخحم یدنفادجم هدازاغآ یسیضاق هکم ( یدنفا لیعاعما )

 یسج ەل اقمهدایهد ۱۱3۱ وی هان زور كچ وک ەد ۱۱۵۸ بول وا ندناکجا وخ

 ردشل وا توف هدعب بولوا یسحهلاقم هداب ابا ۱۱۰۰ و

 بولوا یثاب یوبق یھب ( هداز ریکنشچ ) " (اغا لیعاسا جاشا)
 ردن وفده هدرادکسا یدلوا توف هد ۷

 نوردنا ردیمودحم كن اشاب ےھاربا ندهبرح یارما ( كن لعام“ )

 هیلو ساک هللزع هدنلاوش ۱۱۵۳ یدیشلوا یاب یهبج ضیفتلاب ندنوبامه
 یرظان یسهناخت وراب یلوسلک بول وا ندناکجاوخ با وفع هرکص یدلدا ن

 یم ودع ردشلنا لاح را هدع) یدلوا یسیجهلباقم هدا هدنلاوش ۱۱۲۷ بولوا

 ردنوفدم هدنعماج اداب دارم ردشلوا توف نکیا مک ( كب تباث ینطصم )



۳6 
 دن ریمت كن رلو وص .نابشل وب هداروا یدلوا رومأم ةن نع هج مد

 ترد شقلا یسهس ۱۱۵۳ بول وا مزام 4هزونمهندم ما دم ردشل | ضا

 یدناقثسم خاص “ے ۳ “ملح * ردنوف دم هدعیش یدلوا توف هدنشاب

 سیو 9 هدنمرح اشا هجاوخ و یتفهو ٹچ ناد زد لت و شروق

 ردراو یتاهح هددحاسم

 هدرل ءربشط.هل-قلراد رفد بوشین ندهیلام هدو ( یدنفا لیعامسا )

 ج هدنشاط ناشن ۳ توفهد ۶ "الوزعم ندهنتسو یدا رزک

 زد وفدم هدنعل را نص

 میر ۱۱۵۱ یدلوا یشاب یبشز بولوا یرچب (اغآ لسیعاعا )
 هد ۱۱6۷ یدنلو هدنرابرح هبسورو هچم قرهلوآ یمادشک لوف هدنلوالا
 یمادخک راج هطلاب كناطلس هحعدخ رد وفدم هدرادکسا ردشلیا تافو
 ردٌشلدنا نفد ههدد یلفوط بديا تافو هد ۵ ( افا لیعاع-ا جالا )

 ۱ ۱ رد راو یناربتخ هدارپوا

 یدنفا هلا فطل هداز یدنفا دوعیسم (هداز هج اوخ یدنفا لیعاعما )

 ردیم ودح

 توف هد ۱۱2۱ بولوا سردم ( هداز مصخ ) (یدنفا لیعاعما )
 هدن رای افوط یدایا لاحترا هد ۱۱۰۰ یدیدنفا لمعاع«ا یمودحم ردشلوا

 رارد وفدم
 یمأفا هداعبلاراد ضیفتلاب هدنوبامه نیام . ( یدنفا لیعاعما جالا )

 رادمس و هایس هعفددنح قرهلوا نداکحا وخلاصف الادعب قره وا ىي زاب

 لارا هد۱ ۱3۰و شارباق هلا ليج هلباقم یراوسو یتباتک یراق اجوا
 يزاديفحو یدنفا دیعس دم یمودحت ردنوفدم هده یک وط هدب وبا ردشلیا

 ردکب رهاط و اشاب فور

 ظعا و هنعمآ وج ماظع نطالب ردیلیلح ) یدنفا لیعاعما جالا (

 هناسرت یدلوا توف هد ۱۱۲۱ یدیشلوا یظعاو دم ناطلس قرەلوا

 لیعاسا قالوص ) یماما اداب ىلع قبتع ندربخ باعصا ردنوفدم هدندرا

 یدلیا رم عضو هندجسص عاجش هدطالبیدل وا توف هدراهنسوب ید (یدنفا



 نرو یر

 هرکض ردیسهاوک یدنفا ییطصم ییپما هنرا (  یدنفا لیعاعما جاطا)

 ۱۱۳ یدل وا یهدج هر ك هملام و ندناکحا وخ ص: .فملاب هدلف یدل وا یداماد

 هلام راز ی هدا یذو ینافوفوم هدب اضم ر ویییما رهس هدنل والا یذاج

 یدلیا تع هم هد ۱۱۵ ی دلوا یع کنی هدع) و . یسجه رک ب

 كنود راهداژ ییماق ردن وف دم هدنسوف یرولس ردا لاح را هد ۸

 رددنسهل لس

 یسحهحانزور هیاعل و ینباق كناشاب .نیسح ( یدنفا لیعاسما )

 یاهدق هبساح شاب یدل دا نفد هدرادکسا هلا توف هد ۱۱۵۰ بولوا

 ردشلبا تافو هد ۱۸ ( یدنفا لبعاعا ظفاح ۱ ندنسافلخ

 وا وا یفه و سردم رده رقنا ) هداز یلصم ) ( یدنفا لیعاعسا (

 : ردنوفدم هدوبف یرک | یدلوا توف هد ۱

 (اشاب لیعاعا)
 هدننافو بولوا یسهلوک كناغا نابعش كرت ندنن اطباض یرهکب ردیجروک

 بولآوترب هدفاحوا هدنس هاس كرلنو یدلوا راده.زح هافا قمصم دوب را

 هدنرفص ۱۱۰ و یسافا یریکت هد والا مسیر £ و یادش لوف

 یرکسع رس نارا بولوا یظفاحم یت هنا هدعب یسیلاو یلبا مور هلترازو
 دادغب هدنل والا عیرو ییلاو رکب راد هد ۱۱۶۷ ردشلوا رومأم هنتصم

 هام یکیاهدند و روردشلوآ مظءا ردص هدنزکس یمرکی كنرفص ۸٤و یسیلاو
 لاسرا هتماق!هدزفاسبولوا لزعهدنزوقط كنابعش یدلوا ماظعاردص نوکیدب
 جریلافسردشا وا توفهداروا بول وا یلففاح یت هنا هد ۱۱۵۱ یدلدنا

 یدلیاان هعشچ رهدنشاب هن ردشع نس یدایما رداقهطبر و طبضطقف و یشت مو

 یعوط هد ۱۱:۳ بولا وترپ هد-نغاحوا یګوط  (اغا لیعاعا )

 یدل وا توف هد هب راحت دارغلب هد ۲ هلا تدم "یدام یدلوا یاب

 ردرا و یسعشچ یکیا هدنراوج هلا وط
 ) یدنفا لیعاعما)

 ترادص رک هتداعسرد ردیلغوا یلع یلهیرق یزو هرف هد ومطسف
 یی وکم ترادص هد ۱۱۲۹ " ضتقثلاب یدلوا لخاد هلت یحوتکم

 ۱۱۵۱ یدلواییفوت هدنن وا كننابعش ۱۱8 یدلوا تاكا تر هد۱۱۳و



 س اس

 لو زعم هدنلا وش ۱۱۲۸ یدیشاوا یشابشواچ هدنسانا یترادص هدنلاوش
 كنرخالاعیر YE قرةلوا مدس هدنامدخ ون هب هدعن ید) وا تّوکنشو

 ردشل دیا نفد هدجا هچهرف بودا تافو هدنسیهرگب

 ( هدازهظح ) (اتشاب لیعاعما )

 راو تاذ:یکیا هدنرلبان مناقو میهاربا ندنرلکب كلەلببق مان ( مع ) هده وق
 تافو دلو الب بول وا رادمان هلغلوا عج كب مماق فتک وا ندرلنو یدیآ

 هددادغب هدننامز مبار,ناخ .دایم ناطلس هدنکلعک هسیا كب مهاربا ردشغا

 فیلخمیرلکب نایلسو لیعاعا یرالغوا هدنن افوو شا ردق عیفرت بونلوب
 ا یفزلاب تاذوب ردهچرت بحاص کب لیحاجنا ندامهلاراشم ردشعا
 هلی ال و: ماش سلبارط .مدنل والا یذاج ۱۱۳۰ و شلوا ناربمزیم و فرمصتم

 هد ۶ بول واییلاو ماش هدنل والاعیر ۱۱۳۷ ردشلروب ناجا ترازو

 هطادخ هدماش یمودجم ترد ىدا ردتقم “ زدم" لفاع ردشلیا لاح را

 ضعب یظقل ( ظع ) ردشعا اشنا بتکمو هیسردمو عماج هدنسوشراچ

 هدنسهعطق وشكنسیلپان یتفلادیع جش هدهسیاراشلیا الما هد (منع) نیخ روم
 ردشلنا 2.

 ( ترسکت ماظعلا نا الئاقاب )

 ( ماقم نهلا ولعی الفالك)
 (العلاجوا یف نوفاب مهفاسح)
 ( ماظعماظعلانآ یرولا ما )

 هدرب ردرلاشاب ( یطصم ) ( دعسا ) ( نیدلا دعس ) ( میهاربا ) یرلمودخم
 ردراو یسهع رک

 بولوا یمودخحم كن اشا قطصم یردارب اشاب سالا . ( كب لیعاعما )

 یدلوا توف هدنح را ۱۱2۵ ردشلوا یسالنم رادکسا هد۱۱۳۸ و سردم
 یدیاراعمش ترهشوبدیمهدآز ردارب اشاب سالا

 ( هداز یطنم) هکردیللوا ندندافحا یدنفا قطن ( یدنفا لیعاعما )

 ردشلئا تافو هد ۱۱:۵ بولوا النمو سردم ردشلا ترهش هد

 ردشلیا لارا ۱۱۶۰ بولوا تاذرب ندابنغا ( یدنفا لیعاعا )
 ۰ یدایا مان یاما هلکعا اشناو ان یهاک رد یدننشش رب هد وبا



 NY بس
 ید روند ) هداز دوعسم )

 یبمدخو یبس هباشاب لع هداز لوئقم ) اشا لیعاعسا جالا )

 یمیلا و هدجهلبا قلناریمریم ندننافو كنساشاب هدنسهدعقلا یذ ۱۱۲۶ هلفلوا

 ردشل واتوف قرهلق یتنمو لوزعم هلغل وا یلاو اشاب رکب هددمزا ردشل وا
 ناشع یرازاب تا هدلونناتسا ردیلبنعف .( یدنفا یخ لغام )

 یعیدنلواان . یعماح نیما ةدرادکسا یدل وا یش یتولج تودا هانا ندیدنفا

 هیکترب هداروا بولپردنوک ههسورب هرکص یدیشلوا ظعاو هاروا نامز
 ند الضفو ند هنظم یدلوا توف هدنسهدعقلایذ ۱۱۳۷ بود ذاا

 قافیلأت هدفوصت یدیشهک یر هشفانم هلبا یسلب ان یتفلادبع یفوصت یدبا
 زدرا و ی رش هنااا ص هشیشم ناو یایهلاو ناود بت مو یلئاسرو
 توف ۱۱۳۸ هددسدل وا فلخ هن ردب یدنفا ندلا ءاهن یعودخ ندن راد مع

 یلعاط روفکت ندنسافلخ هدهمکت فورعم هلکع د ) قح ) ًافلخاکوردشلوا

 بحاص ردشلیا لارا هد ۱۱۳۰ بولوا جش ( یدنفا دم یتکح)
 هدف راد ۲۱۷۲ بول وا مش تادرهدنمان (نوخا ) ندنرادنمكنهچرت

 یدل وا توف
 ی دنفا لیلخ یماما كناشاب جم یلیرپوک (رعم یدنفا لعام )

 یذاج ۱۱۳۸ "الوزعم بواوا ىل النم ماشهد ۱۱۳۹ وسردم ردیم ودخم
 یدا دامو ملام ردنوفدم هدننادیمقوا ردشل واتوف هدنسهرخالا

 هدنرفص ۱۱۸۰ بول وا یسالنم كيالسو سردم ۰ (یدنفا لیعاما)
 ۱ ىدا ندالضف یدل وا توف

 یماقا مالس بولوا ندنرلیوسنم اب ےھارا داماد ( اغا لیعاعسا )
 هدنل و الا ید اچ ۱۱۳۹ ۰ یدل وا یتمادعت راج و هرکص و 3

 هدعل ب ول وا لوزعم هدن رابدا كن تیدنفا هد ۱۱۳ یدلوا یشابشواح ۱

 یدلوا توف
 ۱۱۳۵ هلغلوا ندنذ وفن بایرا كناروا ردرللص وم )اش لعام )

 هرکض هنس جاقر ردشلوا یسیلاو لص و: لناریمریم ۹ هدنل والا یذاج

 , ردشعا تاف و هداروا

 ۱۱۲۷ یشاب یوبقو یسادضک مرجاشاب یلع دیه... (افا لیعاعما )



 هستی ۳۹۰ ےس

 ینللغوا /هرادیسسانب کوا كناباب یلعررادحلس ( اشا افص لیعامسا )
 ندنداهس كنساشا هد ۱۱۲۸ ردشلوا فرصته ییرق «لقلاثاب هدتسهباس

 فوم تاف و ىس هنس ۱۱۳۷ ) ردشلوا توق بولوا لوزعم و

 E (زدیللؤا تاذو اقا ليعامسا ئجاخ نانلوا نقد ءرادکسا

 ار هاقلناکحاوح قلاب ندیاتک.( لبط ) ( یدنفا لعاس۱.)

 رادرتفدشاب هدنلاوش ۱۱۱5۰ بولوا یتیما هنا رضءدعب یدلوا ییحهبناحم

 یا خوو یرلکب نتکلع هد ۲ یدلدا لزع؛هدتدم زا .بولوا

 ( قدنفام حح رلادبع ) یتاک هنا رضیودحم ودعفل والتق هد ۱۱۲۹ یدلوا

 دا ندارعش یاک ها زض هنود كنا یهدنلالایذاجا ۱۷۳

 نفد هنسومشچ قلیزبا هلا توف هدنسکیا نوا كنلوالا عسر۱۲۲۱ (یدنفا

 ون ایا نسح عسل زا ( یدنفا لنعافسا دواد )هدنرا نم كس ربیدادنا

 (تعساوبا ) ( یدتفا ممن لیعاسا )
 هبنشراهچ هدنس ءدمقلایذ ۱۱۵۵ ردیمود یدنفا مهارا یلهیالع

 هدنبهدعقلا یذ ۱۱۲۰ یسالتم هکم « هسور « سردم یدلیا دلوت هدنرازاپ

 هدنسلا كتاضمر یدنلوا لع هدنرفص ۱۲۲ بولوا یسضاق لوماتسا

 لوطاا هددرد نوا كنلوالامببر ۱۱۲۳ :تولوا یسدنات یلوطاا

 یدلوا لیا مور ردص هدنشب یرکی كنناضم ۱۲۵ یدلوا یرکسضاق

 .مالسالاعس هدنزکس نوا كنهجایذ یدنلوا لزع هدنلوالایذاج ۹
 یذاج ۱۳۳ یدنلوا قن هن ونیسو لزع هدن هرخالایذاج ۱۳۰ یدلوا

 یمرکب كنسهدمقلایذ ۱۱۳۷ ىلىت دام ردا و كوا قالتا: هدنوالا

 هع ور ندءهردان لئاسمیدا صاشیدیا هبقف ؛لضاف * ماع یدلبا تاف وهدن ز کیس
 یفندغوط یهدنراوح ملسناطلس یدلیا جګ زار یتسهع وم ی وه رقنا بواب
 یاحو عاش یراععم رابدنلوا نفدهدار وا یس هلام ویدنک یدناب عماح ین هناخ

 یتعشم ریدنفا دعساو قحا ی رلهودخم یدلیاعض و ربنمه رادحشهممداز نسح

 ۱۱ ۲یدنفایدامادردرلشعا زا رحا یکلرکسعیضاق رای دنفا هلا فطل ودم جش و

 سرد. هکر ددنفا ( دوعسم ) یتنیهچ وا ندنرمودحم ردشل وا یمالنمكيالس

 ( یدنفان دلالالج ) یم ودخحكنا یدلوا توفهرکص . ندنسهنس۱۱4۰ نکیا
 هبالنموو ردشلیا لاسحرا هد ۱۱۹۷ بولوا یمالنم رهشیکبو سردم ید



 و ی ف ای ۷

— ۳95 — 
 یدلیا لاحرا هداروا یدنلوا غارح

 ( لنامود یشا) .( انا لیماس)
 هلقاناریمریم و یشاب یجوبق هدنسههاس یردن زدنمودم اشاب متهاربا روک

 هفک هد ۱۱۱۲ یتدنا هلترازو هد ۱۱۱۰ یدلوا ینرصتم راصح هرق

 قرصتم ماش سابارط هدنس هدملا یذ و صراق هدنرخالایذاج ٩۱۱۵ و

 هدرادکسا بودا تافو هد ۰ یدلدبا لزع هدناضر ۹ بولوا

 ( كب نسح ) و هد ۱۱:۶۰( كب دجا ) لغوا یدنلوا نفد هنعاب ننوت

 شیدنلوا نفد هثناپ بودا لاح را هد ۱۰

 تولوا سردمو ظعاو هددسورب ردا داغس ( یدنفا لعامسا )

 ردشلبا تافو هد ۲

 یذادج ۱۱۲۳ نکیا سردم ردیلمورضرا : ( یدنفا لیعاسسا )
 ردشلبا تافو هدنشب نوا كنلوالا

 یدبشوا سردم تولوا یبات ازریم ( یدنفا لیعاسا دسلا )

 یدلوا هتوف کا یکی كنبرفص ۱۳۳

 دسفد کیا قرداوا هد ۱۱۱۵ یر ردرهکی (اغا لیعاتسا )
 بودا تافو هد ۱۱۲۳. یدبلوا یشاب نابکس قرتلابو یشاپ یجنوصکس
 یدلدا نفد هدجا هحهرق

 ر رادقوج شیت ندا ره نوردا ) اغا لعاتمسا (

 یدلوا توف هدب بولوا لعریم هد ٥ یدل وا

 (ادفتک ) (  شاپ لبعاسا )
 ۱۱۱5 ءدتترادص هافلوا یسادضکو یسهتشنا كناشاب نسح داماد
 یظفانحم سپرف هد رخالایذ اج یدلوا نبش هق هلرازو ءدنلوالایذاج

 لام هلا راضحا هدنوحم ۱۱۷ بولوا یسیلاو ماش یلابارط هدناضمر
 یلتفاحم وللدهدلاوش یدلوا یلظفاحم یراضح زاغو م رکص یدنلوا هبلاطم

 ۱۲۱ یسلاو لیا مور هدنلوالا یذاج ۱۳۰ یظفاسحم یتحهنا هد ۹

 ردنن هدنهرحم ۱۲۳ و یلففاح یزوآ هزکص یرکسعرس حرف هدنبجر
 ترول وا ون هد۱۱۲هو کز ze رسردخ و یسلا و بلح هنسواو یظفاحم

 ردشلبا تافو هدبب یدالوا نن هبونیس



 بس ۳ 6/۸ دا

 ینا عازس هر وما هل رازو هدنس هدعقلا ید ۲۰۹۵ یدل وا یسځاب یحاتسب

 یدلوا رومأم ههروم هنتسوا قردلوا یظفابحم نقاس هد ۱۰۹۰ یدلوا

 هدنة یدلدا لزع هد ۱۰۹۸ یدلوا یرکیعرس مواوه ابن ۷

 هد ۱۰۸ و زاغوهد ۱۰۷ یسلاو هیدنق ابقاعتمو هنناج هد ۱۰۵ و /كىالس

 یدلوا یظفاح هونا هتسواو یظفاحم هیدنق اما" هد ۱۱۱۶ یظفاحع زوس غا

 نسحب یسامر وک رابدا یور رد شمل وا: توف هدقذلوا لطصاو هرازا کی
 ,ردکب دجاو اشا یلع یرلرداریو اما دج یلغوا ردندنتمدخ

 یدیفح كاندا قابلادبع ( هدازقاب) . ( یدتفا یزمز لا )
 تو سردم یڌلبا دلو هد ۱۰۵۰ ردتهودح یدنفا دعسا یراق

 هدنرخالایذاج ۱۱۳ ۍدلوا یسخاق لوماتسا هدنسهایذ ۱۱۱۳ بولوا
 : مع ردنشاّوا توف هدندزد نوا كن ةا ئذ ۱۱۱6 یول وا لزع

 رد اس

 ۱۱۱ تولوا نا یجوبق ( هداز ساق هرق ) ( ك لعاسا )

 - ردشلوا توف ه هرکص ندنح رات

 دعا سردم ردنسودحم یدنفا ضّوغ ظعاو» .( یدیقا لعام )

 نموخ ندنیسردم یدلوا توف هدنشب نوا كن ایذ ۸۱۱۵ ردشلوا
 ۱ یدلبا لاحر اد ۷ ( یدنفا لتغاعسا ( هداز

 ۱۱۱۹ بولواینادقنک كاشان نايل ( رادرنت )  (اغا لاتا )
 هلعفر ینلاشان هرکص یذلوا ۳ ءلتسهلاس كنو| و

 یدلنا لاحرا دن قردلوا اد هتیدنفا

 ناطاس ردیلغوا دمع یلطالم ("شیورد ) ٠ ( یدنفا لنعاع)
 ردشلیا تافو هد ۸ تولوا یلانتفک رال یخی ناخ دجحا

 ۴ به رز ا ری هدراذکنا

 ؛ روقو < لا ین توف هد ۱۱۹۸ ردنشفلون هيرا هاو عزا
 ید پیدا

 ید اوا ال شیفا هد یارب (اال) ( اغا لیعاسا )

 قرهلوا مرحلا با هدنرخالاعسر ۱۹۹ یدلوا بحاتصم شاپ هع
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 یدا بساع . دم ی دلیا تافو ءداروا هد ۱۱۱۰ یدلوا یصحم

 ( كجوک ) ( اشاپ لیعامسا )
 هدنتب هب راحماتنز یدیشلواندن اف رصتم ذولا .قرملوا ناریمریم.« ردیجروک

 هد ۱۱۱۰ یدلرویلیلاو ساویسترازو ةبتراپاکوب هنرزوا ییایغارزو

 ید زسهرادا ردشلوا توف "ال دف بیرق هشب

 هد ۱۱۰۵ بولوا ندناربمریم (فداز ناولب )۰ (اشان لیعاسا )
 ۱ یدلیا تافو هدعب ردشلوا ینرصتم کوا ناطاس

 هد ۱۱۱۰ بولوا یسجصیخت رزو ردیلوللدم . ( اشاب لیعاسا )

 ۱ ردشلواتوف هدارواهد ۱ ۱ یدل وا یسکب راکب سد ربق

 یدبلوا یو ظعاو ردیلوماتسا ) یدنفا یو لبعام»ا

 ردیلناور ( لعکم یدنفا لیعاسا )۰ رد یعاش یدلیا تافو هد ۰
 بولوا ی یمن دجا هدهنور تیابنیدلوا یئولخ هلترجاهم

 یدا اص ردشلبا تافو هد ۳

 (یبلچ )  (شاپ لیعامسا )
 هدنسهظفاحم نیدوبو یدلو) یادخک لوق هیلو« رضح بولوا یرعک#
 للامور هد ٩٩ یداربو یغاعس لیدنتسوک هلا قلاولریم هد ۵

 یدلوب ضالخ هلا هدف بولوا زبسا دنهشد هد هب رام یدلوا یسکب رلکب

 ادمص هلرازو هدعب یداوا یقرضتم یدک راکت هدشدوع هب ودرا

 هد ۱۰۳ و هبنوق هد ۱۱۰۲ و یظفاحم زفاس هد ۱۱۰۱ .یدلوا یسلاو
 یرعکی هد هدهقلایذو یامقمماق لومناتبا هنسوا بولوا یسیلاو یلوطانا
 یسلاو رصم هد ۱۰5 و درک هد ۲۰۵ و مانس هد.۱۰۶ یدلوا یباغا

 رانا ربا هدنرخالاعمر ۰ یدلوا یسلاو دادغب هدنرخالا عمر ۹ و

 ۱۱۲ یدلوا یسیلاو ناو نکيا هد هرصب هدهدسقلایذ هلرللا ییالبرک
 یدلباتافو هدناهفصا هدنبحر ۱۱۱2 یدلیا رارف هناربا ندنفوخ هدنناعش

 یسهعرک كلا بولوا ( كب هاربا ) یودخت . یا ندتقم  ربدم
 ردٌشباتافو هدنحر ۱۱۸۷ ماخهجدخ یسهلملح یدنفا نطصم هداز یقاشع

 ) یاسا ( ) اب لیعاعما (

 د4۰ ٩4 ردشل وا یشاب یحناتسب ةدنوامه باکر ردندنرالغو| نالی هرق
 برف



 ی

 ۱ ردراو یسهچرب نا بفشک ندطو

 .هترتلاب هدنوامه ةهنزخردیمودح اسان دع دالوب (!اشاپ لیعاعسا )

 ۱ ردن ناغرا هدمب یدلوا یتنکب رلکب یزوا ەد ۵

 ۱ (نوزوا ) (  اغالیعاسا )

 «داعسلاراد هد ۱۱۰۲ ردشلوا رادهنزخ جا ضوفتلابهدنونامهیارس
 هرلافتم اشا یلع تقو ردص یدلدنا نزن هدنخر ۱۱۰۳ بول . وایماغا

 بذا ران لاسرا نوجا ین ینو هنویاسه یارس سد رع صوصح

 ین ییاشاپ هل هبیع وا قرهروس بضع یرا:رضصح ءاشداپ هلخاوا

 ا ی رواج یک رک ناخ قنطص» ناطلس رو

 :یدلوا توف ًافنم ردشلدا دادرتسا هل ؟ كس

 تو« (سوز و بودم (:هدازیجویوع) . ( یدنفا لیعامسا )

 ءدرلنتسم یدلیا لاحمرا ءهدزوقط نوا كننابعش ۱۱۰٩ ردشلوا یسالنم
 ۱ . رد وفدم

 هلیسهرص ضیفتلاب هدنوبامهنوردنا (.قالصاط ) ( اغا لیعامسا )
 هد ۱۱۰4 بولا لوا روخاربم هد ۱۱۰۱ یدلوا یرای رهشب رادقوح

 یدلبا لاحرا هدعب و لاصفنا

 ( جوق ) ۰ (اشپ لیاعبا ) ۱
 اتش هن ژدآ ضبفتلاب رد شادن رق اسان :.مهاربا ناطیش یک

 هللرازو هد ۱۰۹۳ بولوا ینلکیرلکت هنا هد ۱۰۸۷ یدلوا یسیشاپ

 ادیص رازکتهد۱۱۰۱ یدلوا نلتفا:یوکناتسبا هدمبو سلاو ادیص

 هد ۱۱۱۰ و مورضرا هد ۱۱۰5 و رکیراید هدنرخا هنس یدلوا یسلاو

 ردشلسا لتق هدازواهنسوا هلببسح یلط:یدلوا یینیلاو ساوپس

 ( لذکر) (اشاب لیعاسا )
 هنزخ هدنبحر ۱۱۰۰و لکو رادزتفد هدنداعسرد ضیفتلاب ند هام

 هد ۱۱۰۳ یدلوا لوا قشراد رتفد ةد ۱۱۰۱ بولوا یسح هساحم

 بنات هدنبجر ۱۱:۶ یدلردنوک هلوبناتسا .دمب یدادبا سبحو لزع
 سدلک هنتوا یدلر و یسهبات لیا مو, هدنرغص ۱۱۰6 بولوا رادرتفد

 ندا هد ۱۱۰۹و یظفاح یوکناتسا ءدنلوالا عیبز ۱۱۰۷ یدلوا قرص

. 

 ودر
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 شوابسیدل وا یاغردصماقمغ اقلعفلابهد۱ ۰۹۹ یدل وا لک ویماق معاق ترادص

 ینو لع هدنرخ الا یذاسج ۱۰۹۵۹ ردشلوا مظعا ردص هدنداهش اشاپ

 زود!« یدلاق ییدعا هدننرادص نامز اشا دم یلیر وک » یدلدا

 شوابس یجوز نس هریشمه بوردنلتدح یاشار ینطصم لضاف یشنوس
 کید ردتیالنق شمریدتبا یجاوعد شان ندنس هوصعم لا وما یسهکرت اشاب
 یشان ندنسفلوا لتق كناشا قحرینب هسیا یسهثرو اشا نداملا نیزو

 لقعبحاص ردشفلوا لتق ارش هدنبحر ۱۱۰۰ هلغل وا شعشقلاق هنہلع

 .  یدیابوضعو روشو

 ردیلبرق ناد رب هدهتسورب (یلهعروس )۰ ( یدنفا لیعاسا )
 دعا هدر یوا هددتسور تولوا فاخعسم ندیدنفا نايس مس یولخ

 ی توف هد ۱۱۰۰ هلتعشم ةن لا یدلوا یس ین هکت اشا

 ىدا زو تس ردن وفاق هدرانج هود

 زدشلوا اڪ چ بولوا ندلاجر ( یدنفا لیعامسا )
 یدلدنا + توف ق هدهد ورب هد ۸۰ ۰٠١لزعلادعب

 قرضتم هسور هلقلاشاپ ترا ۲ ردنیلهنردا .(اشیاپ لعامسا) ۰

 یدلوا توف ا هد ۱۱۰۵ یدشلوا

 3 یشابیجهبحهد ۱۱۰۳ لزعلاهدعب و یماغا نامکرت . ( افالعامسا )

 م E یدلدانفد هدعماح ولدفرش چواهدهنردا ردشفل والتقد ۱۱۰۵ بولوا

 نادر دم زدلرادکتسا ) فا :یراص ( ) یدنفا یقه لبعایسا ( ۰

 موظنمو اود ود نیعاش یډلنا تافو هدناضمر ۱۱۰۹ .تولوا

 ۱ ردراو یسهسج

 ییاما یماح اغا ند هدناریسقا ) فيطل منج ۱ ( یدتفا لیعاسا ۱

 SEE بودیا لیضح بطو لع ردیم ودخ كن دنفا دم

 زکر ,یدلیا :لاحترا هدنرفص ۱۱:۹. بولوا ی ,یسهکت یارممقا تیام
 یدا ریپ رب ندالع یدلدا نفدهنسب واز ,یدنفا

 یولخ ودیم و دیدن دچا مس ( یدنفا ىدا, لیعاسا )

 قدلوا یظعام یماح دج ناطلسو یفحس یس دواز اغا نیبیسح تولوا

 قظعاو لاج و یابهلاو. زامشا ؛یدلیا تافو :هدنلوالایذاج ۶



 کک ۳6 ی

 هدمورضراهدنلاوس ۱۰۷۰ یدلوایسلاومورضراهد ۱۰۷و یزواهدنم رحم
 هثحالصا كنتالابا یلوطانا هدنکلشتفم یدا ردتقم  ریدم ردشلنا تافو
 ردشمالپ وطییهب رات ةیلبسا ندبلاهانوجا یوفو عنمكغلا قاب ول و اقفوم

 ۱ دی ا ر دک ا یھ دک ی بؤلوا روهشم: هلتنع

 ربندناجر هیفوص رد يابا ( لڪ ) . ( یدننا لیاسا)
 ردشلنا لارا هد ۰

 کا یدنفا دلاخ طاطخ ( هداز سفن ) ( یدنفا لعاسا )
 ردشلیا تاو هد ۱۰۸۶ یدلوا طاطخ رب روهشم بولوا

 پولوا یماما ن ردیمودخ یولع دج نب مساق :(لعاعا دیس )

 ۱ ردشل وا توف هد ۷

 شسردم ردمودح یدنفا یضتح یورضرا ( یدنفا لیعاسا )
 هللا صف مالسالا م a ردسحاص قلخ ن لح یدلبا تافو هد ۳ نکیا

 رداد كندنفا

 بولوا یسکب رلکب راز هد ۱۰۷۹ ضیفتلاب . . ( اشاپ لیعاسا )
 ۱ یدلیا تافو هداروا هرکص ندنلاس ۵۶

 9 تر وا نیش شاپ نطصم هرف ( اغا لعاعسا )

 یدلوا توف هدسو لزع هد ۱۰5۸2 .قرهلوا یباغا زادطسو یدلوا

 یدلوا (تالتم رکبراید سرد ردیلههرصیق ( یدتفا لعاسا)
 ۱ زدشلیا تافو هد ۱۰۹۷ هداروآ

 ۱۰ E DEE E a kJ (یدنفا لیعاسا) ۱

 - رکید ندنیسردم یدیا تاصذکت ردتفلو لوتقم هدنسهاخا هدنهدعقلایذ

 یداماد یدنا مولا دبعو هدنسهعایذ. ۱۱۰۰ (.یدنفا لعام )

 لارا هدنلوالایذاج ۱۱۰۱ ( یدنفا لعاسا ).یجروک ندنیسردم
 ۱ رلیدلیا

 ( یجناشن ) ( اشاپ لعاعا ) ۱
 رادقوج «دمبینادختک رالبک ءد۱۰۷۸ندهطوا صاخ ضقتلابندن امه ن وردنا
 بولو ایج اشهد ۱۰۸ ردش ار و یس ها کب رلکب جا رخ الادع+ بول وایرایرهش

 هراز ولاعمهد ۱۰۹۸ وردشل وا یجناشنابنا"هد ۱۰۹۲ وشذل وال زعهدا ۱



۳۵۳ 

 یکی ید وا ی هیت یرد هدهبلف یدىا یدم یدنفا دو یاده

 لیلخ هلتی رهظم هبهناهاش تافتلا بولک هتداعسرد ما دەب هزکص هتس
 ظعاو هنعهاج دزابناطلس هرکصو هشرلءماح ف وصايا كحوکو اشاپ

 یدلوا توف هد ۱۰۵۲ یدلوا یظعاو راك ةنفروصایا هد ۱۳6۵ ندشل وا

 ترهش هند « یرازانتآ » ردنوفدم هدماج روتح یدا ندهتظمو عروتم

 لاو رلیدنفا داتا رکیدیداماد و یسهفدلخ و دجا یدسا یلعوا یدلآ

 ۰ ردرلشلدا نفد هناي

 ندنسافلخ نیدلا ناهرب ميهاربا مس ( یور ) . ( یدنفا لیعاسا )
 عاشم ردیسهفیاخ ینطصم ندجا مس نالوا نکا هد رضم تولوا

 یی هناخحرداق هد هنا وط یدلیا تافو هد ۱۰۰۳ بولوا ند هبرداق

 ردنیفدم «داروا ردشعا اشنا هد ۱
 (هسوک) )اعا: لتعام" )

 یدلوا رادرتفد شاب هلئرازو هد ۱۰6۸ یدلو| ییما رتف هدهلن امن ندهلام

 یبموس نوک یجنرکس یمرکی ردفلوا نيشن هبق هلا )لع هداه ۵
 هدشاضهر 8 بولوا یسلاو سزرەق هد ۰ یدلدا ق هن.-هطا

 یک راک هیت بولوا ندارم ( ,دارفش ) ۳
 دداشاپ دجا یمودع ردشلنا لاعرا یسهنس.۱۰۶۰۲ یداوا

 زدیمودحم یددنا دجا هداژ نیضاق یف رس ( ) یدنفا لیعامسا (

 ناربا هد ۱۰5۷ بولوا یسادقتک اشا دارصهرق ۰:( اشا "لیعاعسا ) ۰
 ۲۰۷۵ یدلوا یسلاو هنس ون قرهلوا کب ڻلکب هدعب ' یدل وا یریفس

 رد راشملوا ديش هد رح رار هلا یرلاقا نابهایشو یرعکب هدنم رحم

 ( شتفم) " ( اشاب لیعاسا یرایرهش داماد )
 روخا رم و یشاش واچ هدعب ردش وا یشابیج وق و یساغا باستحا ردیلهنس ون

 روهشمردص هد ۱۰۹۹ بول وا یاةمعاق لوماتساهلنرازوهد۱۰۱۸یدلوالوا

 هدعب یدادنادقعناطاس هکناعو یدلوایتفملوطاناهلیقوساش اد دج یلبر وک

 ۱۰۷ یدلوا ماقمکاق اینا هدننابش ۱۰۷۳ و یسیلاو هنسو هرکصو نيدو

 ۳۳ را ا

4 
1 
۱ 
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 ردشتعای هیواز یکم و ۰ ردح اص تابهل اک ید فا هللا ضیف دیس

 ) اغا بع اسا ( :
 هد ۱۰۳۱ ردشل وا یساغا هداعسلاباب ضشتلاب هدنونامه یارس ردیلهیطالم
 یدنلوا دعت ههطالم هلا لع هدنلئاوا ۱۰۳۲ یدلوا یساغا ءدلعسلاراد

 ردرخا الو لثات هماقمو ندرلاغا قا ردشلیا لاحمرا هد ۱۰: هداروا

 ردشمااشنا هیکترب هدهبفوصایا هللدعم اا هدرادکسا

 بولوا بتاک هد ونامهناوسد دات و زی رط ( زم 8 ) . (یدنفا لیعامسا)

 هد هين اود بصانم ضعب لزعلادعب یدلوا باتکلا سیر هد۱۰4۳ قرتلاب
 یتاتکو تفرعمو ع یدلوادیهمش هدننو امه رغم دادغب هد ۱۰:۸ قرەلوب

 یودحیدبا هداشادوم یسهاخ ردراو یتکمر ,دهمشچ قرق یدا یفاک

 یدلیا لاحتراهد.۱۱۰۵ نکیا یتاک لصح هدبلح ( یدنفا سیا دج )
 ردساکو عاش

 بولوایولوموبواک هنداعسرد ردلهرقنا (هددلیعامسا یونثمحراش)

 هزر هدد یدبع هدعب یدلوا ناوخ یوم هدنس هناحمولوم هطلع قلارارب

 فراعم رادهصح ردتوفدمهدهکت یدلباتاف ود ۰ ردشل وامجس هبار وا

 , كنوش ندا روهظ هد ۱۰۳۰ یدا بیداو شیورد « عروتم ۰ عرشتم

 ۱ ۰ هنیرب یدتیا حرش یب یوشم ردشلو جاور هلقدصتالرلنو یباس دلج
 ینوع ءد۱۰۸۷ و هدنتافو هدد شب وردءدعب هدددجمیضیع هد ۱۰۳و هددمدآ

 هد۱۱16و هدد قابلادبع ىودحعەد | ۱۶۲ وهددنامع یان ەد ۱۱۰۸و هدددج

 هدد یسع هدن افو هنس وا هدد دج هاکا ءد۱۱۸ع و هدددجم ندلایمت

 ین رصم هد۱٩۱ وءهددیسوعهد وهددقداصیم ودحهدناف و هد۱۱۸۵ و

 تحامس رمت هدنافو هد ۱۹و هددننسح یشابیکسا هد ٩۲ و هددرداقلادرع

 تحاماماتهدنلع هد ۱۳۰۱و هددللعندنسردمهدازل )اشهد ۱۱۹۷و هدد

 یعاشهدناف وهد ۱۲۰6 و هداز لا رار کت هد ۲۰6 و شكر نام هد ۲۰۳و هدد

 هدددماد و هدنلاحم را هد ۱۲۳۰و هددجور هد ۱۲۱۲ و هددبلاغ روهشم

 هللا ءاطع یبودحم هدنلامرا هد ۱۲۹۵و هدد هلا ءردق هدننافو هد ۲۳۲ و

 یدلوا 2 هب هروک دم ۀکت ۍدنفا هدد

 زدیم ودخ نسج نیل ءالع ردیلقلنازق .( یدنثآ لع اسا )



 و ۱
 یسانایرهکی ہد ٩۳٩ بولوا لء ریم ۰ردینوردنا  (اغا لیعاسا)

 یدلوا توفهدعب یدلیالاصفنا هد ٩۳۷ یدلوا

 اود. .نیدلا لالخ یداتسا ردیاورش . (یدسفا لبعاسا )

 اس بودک هج هک ندشاف و كنيس ردیدنبشقن هللادیبع یخو

 تق رطبولک همور هدیناخ دزابناطاسرصع ردشملوار واح هدهم رکم کم

 هد ٩٩۱ یدوقوا یراحو یواضم هد همرکم و یدتآ رشن یی هب دننشقن

 یدا راتوط یواسم یسک ره بول وا عضاوتم روقو یدلیا لاحرا

 یدلیاتافوهد۱۰۰۰ بولواسردم (هدازیارت) . ( یدنفالعاما)

 ( اشا لیعاعسا )
 ند راکب رلکبو یدلاوترب هدهاسوا بولوا ندنسابرقا كحوصن هحوج
 هد ۱۰۰۰ یدل دا لزع هد ۱۰۰۵ بولوا یسلاو هنسو هد ۱۰۰ یدلوا

 لزعل ادم هد ۰ ۰۸ ردشع اي یرایرتوک بول وا یسیکب رلکب راوشمط

 ردشلناتاف و

 هد ۱۰۲۰ بولوا ضفم ندنو امه نوردنا (اغآ لعاس)

 یدل وا یساغا ی ره هدب بولوازع رم هد ۱۰۲۱ یدلوا یرایرهش راداکر

 ردشلیا لاحرا وعم تودنالاصفنا هد ۲

 u E رکیراید سردم ردنلهبساما ` (یدنفا لیعاسا )

 هدنناتسرف هدد نکسک یدلیا تافو هدننابعس ۱۰۳۲۱ تولوا یسالنم کم

 یدا مقتسو لضافو ماعسرد ردنوفدن

 ردعلیا لاحرا هد ۱۰۷۹ تولا ندنرلاغا دحرس (اغالعاما)

 یدتلدا نفد هداروا ردراو یس هغو دع هدنر |ونح یارسقا

 ناخ زاهد والا مس ۰ ۹ ( یدتفا دم ) . ندنسرادم ی ودح

 رب راد داش" شردم > ی دنفایطصم ) یودمكناردشلبا

 یودح كنو یدا بزن فيقع یدلیا تافو هد ۱۰۹۷ یدلوا یسالنم

 تولوا یسالنم هرونم ةندم هد ۱۱۳۵ وسردم ( یدنفا قداص دع )

 ردشلنا لاحرا یرضوط هنلاس ٩۱2۵ لرملا ددب
 یا یمادضک یلع اهیزا بول وا " ( فا لیغاسا ماغا) هدر

 لر او ندا لازا هد ۱۱۸۶ رد تیکت رها فرق هک



 دن

 یودم ردشلدا نفد هشوقواغا بودا لاحرا هد ۱۲۵۹ یدلدا لزع

 بز یدلبا تافو هدنس هغایذ ۷ ) كب تصع ینطصم ) سردم

 ردنوفدم هدناخ ناطلس

 هلا هبتر عیفرت بولوا ندرانریکء رکیعهدماظنلئاوا (  اشا مالسا )

 قر هوا اولربم هدعب یدلوا یالاریم هداس هب ودرا ی درد هد ۶

 ردشلیا لارا هدنلئاوا ۱۲۷۸ یدشردنوک هنودرا یعچوا

 هدعب سدق هد ۱۲۸۶ وسردم ردیلللو ( یدنفا یضیف مالسا )

 رتا لاح را هدئدرد نوا كن رخالاعسر ۱۲۹۹ ردشلوا یمالنم هنردا

 یدنا یبحاصاع رد وفدم هداشا ردح

 هبئاربا ةننسیالع نایکهقرش ردلبایراف ( ريم) ( ینیسح لیعاسا )
 2 ودا ناز الفاف ترضح رصع ردندناضاا
 ردشطا

 هنر یردب ردیمودخم كکب میهاربا کب ینوطسف ۰ ( كب لیعاسا )
 هاردنااکلا هیدنس تنطاس كيدجا لیزق یردارب كح وك قحا یدلوا كب

 قاکرادقم اکو ردشلوا یلاو هنر بوریدتا لزع ینو هلموقاداپ دوم

 قلارا ر ردنطی تافو هدلاحوا یدل رتدتا تماقا الع هلم اسحا راصاخ

 ردشلیا لارا هداروا بوليرو کلکب یلو

 یدنفایلع ریپ ندهیماریبتشرط (جس نالغوآ ) (  یدنفا لیعاسا )
 یدلیاریک دن و ظع وهدعماوحتولک هل ومناتس هد ۹۳ عیدلیادلوتءهد۱٩ عندنناص

 یدنل وا لتق هلساوتف لاک نا هد ٩۳۵ یدلوا یدره ریثک عج ندرکسع

 هدنموزلو شیتفت هلیا یوکتب ندماجدزا بودک هب هداز یوج لتقلا لبق
 كند رهيا نواهدنکوا همشح هدننادستآ ردورمکیدلیوس یتسفل والنق

 رايد ايدج را یسابحا هدنرزوادسهلموا یدلوبعوقو یلتق هاسودنک یخد
 کما نالسرا هنيا یرد بودا تراشا یتلتق « نیماش » یخی كنیرد

 یداشا تافویرد هدنلتف هققلایف یدلیا هظفامر دقهننافوو بودزمردن

 ۱ یتالک عرش فلاح رانا و ردراشرنا کیا هدیلووقیدنز هدنقح قلخ

 ءدکلرب یشابو یاد ردنوف دم هدرلابق هدنراضح ىلا مور ردرلشلبا لیوأت
 یدلدا ارحا هنرزوای.ا تصو ییسلعو 5
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 ید راتروق ندند ینلناخو یدردصاب ینایصع یارکتداعس یکی بولوا

 یللایرمع ردنوفدم هدنعءاج نامرکقا یدلبا لاحرا هدنلوالا یذاج ٩

 “یان مان هداعد یدنا لقاعو شیدنا تقاع رد هئس چ وا قلناخو ت رد

 ردیج ودم رثاكت و كلبا ریخت ینیرلعسا كنم راناخ مرقو مدقت یت وامه

 رود هرق یزغا هتیردارب ردیللوب ( كجوک ) .( یدنفامالسا )
 تافو هد ۰۰۰ یدلبا رابتخا یلنع هد هسیدلوا یستفم ماش« سردم

 یدا هبقفو ندتمردشعا

 یاغلاق ارک كبناج بولوا ند هبزکنح هل الس . ,( یارکم السا )
 یافلاق هن هدنس هئلات هعفد تلکمناح یدشلدا سبح لزعلادعب یدشلوا

 ردشلوا توف هدنراخم رات ۱۰4۰ یدل ردنوک

 ( اتاعا )
 تمدخ راهظا بولا هعلق هراب چاق رب هدرافرط وا نکیا هدنس هظفاحم قازا
 قرهنلوا فلععاکو هلکلرب ورخ یلظ كناغا سکر ج یلغوا ہدەفک یدتا
 عي ردوفدم هددجا هح هرف نی ر یدلدا .لتق هدنس هدعقلایذ ۳

 یدیا نیدتم روبع
 ( .ثلاثناخ یارک ,مالسا )

 یدلوا یاغلاق هدقدلوا ناخ یارک ردام یردارب ردیمودح یارک تمالس

 بولیدا سبحو لزع هدقدلوا ناخ یارک دمج یردارب كحوک هدننافو

 سیا یدلدیا لق هسودر ندارواو یدرونوا هد هناطلس هعلق تدمر

 بول واناخ هامشب ولاسنواردشل وا یناخمرق هد ۱۰١١ هلبلح نوک یجندرد

 یدا لدّتعم ردلاس یللا یر یدلیا لاحرا هد ۵۶
 قلناریمریهد ۱۱۰۳ قرنلوهدنتعمیناخمرقردرانأت 1 اشابمالسا (

 قرەنلو هد هعقاوتابراحم ب ولوا فرصتم یلوکن هد ۱۱۰۷ ردشریو

 یسکب رلکب هنطا هدننابعش ۱۱۲۲ و روزرهش هد ۱۱۱۷ هرکصو شعرهم

 ردشلبا تافو هدنمرحم ۱۱۲۳ یدلوا
 ردنسهداز ردارب یارکتداعس . ( یارک مالسا )

 بولوایمادفتک یلرفسضیفتلب هدنوامه نوردنا . ( انادم مالسا )
 هرکص هنس لا شب یدلوا یراب رهش رادلبس ءدنلوالا یذاجهد ۰



 س ۱۳ سی

 یانابکش هدننجر ۱۱۱۸ یقرتلابردم رک( ميكي ) (اغاردنکسا )
 یدلیالاحت راهدمبهلالزع هد ۱۱۲۷ ردشلوا

 ندهدح یرد هد ۳ ردیمودخ اشا رکب یهئالع ) كيردنکسا (

 لغ ةد رۆ هامچاقر یدلوایسلاو هدح هلقلنا ممریم هدندوع هتداعسرد

 لوق قابشاب هد ۱۱۹۹ یدلوا یثاب یجوق دخالاب یقلاشاب دعب بولیدنا

 ناطاس رخاوا بودا رود یصانم ضمبو یراقلاغا كولب هدعب ردشلوا

 ردشلیالاحترا هدلواناخ دل ادع
 ردبمودم یدنفا دشار سیر (  كب دج ردنکسا )

 فتصوا هدرکسع تیاد ردندنرلدلوک اشاب ورخ . ( اشا ردنکسا )
 اول ريم هد ۱۲:۷ و یالا ریما یشاکس هدندمزا ب ول وا لخاد هزات

 هدنروحهنس کیا رب یدلوا یسکبرلکب صراقو قیرف مورضرا هد ٩۳ و

 یدا می یدلوا توف

 موطاب ردنس هداز ردارب اشا یدشر ییورضرا ( كن ردنکنا )

 یفرصتم قوازو تان یدتا قلفرصتم تدم یلبخ هدرالحم یک هنرصقو
 ینیروش كردناقضت یلاها یمانندکلّرس هریخذ هلروهظالغو طقن نکیا
 ىدا قوطن یدلیا لاحم را هد ۱۳۰۶ یدلاقهتسخ تدمیلسخ بودا فتا

 ردلو زعمندسدق اشا داش ر ی ودحمیدشل واداماد دیدنفا دلاخ هدازیل رصه

 ( لوا ناخ یارک مالسا )

 یمن هلیسهلا بلط یتاق كبارک یزاغ یردارب ردیمودخ لوا یارک دج
 عرق ندنکلودنک هدنرارف كنا هدنلاوش ٩۳۸ یدلبا نابصع هارکتداعس
 ندهنستتطاس فرط یدتابصن قافلانارک كزوا یردار یدل وایلاخ

 کا هعاطالاب هلبسلردنوک ( یارک بحاص ) هلیبصنم قاناخ میسقتاب یک رح

 ردشلبامادعا یک رسوب هلاهتسسد كر یاب هدنزومتدمزا ردشل و ایاغلاق

 ردهام تلا یئلناخ هنسرزونوا یرمع

 اشنا دحسرب ردندنسارخا یراترضح ناهلس ناطاس :( كيمالسا )
 ردغلیا

 ( فا ناخ یارک مالسا )

 یاخحرف هد ۹٩۳ هدنلتق ینایارکدحم یردارب ردیمودخ ناخ یارکتلود
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 یسلاو دادغب هد ٩۷٤ هددسیدنلوا لزع هد ٩۷۲ یدلوا یسلاو رکیراید

 قجمرب یدلوا یسیلاو رصم هد ۹۷۷ ردشمر دتا تعاطا ییابرع قردلوا
 ردشلیا لاحرا هد ٩۷۹ بقاعتم ییدورو هتداصسرد هللا لع هرکص لاس

 یماج هتفحو یتکمو هسرادم هدنلاصتا عاج یدلدا نفد هدنعماح هیحلک [ق

 « لداع , قحم ۰ اص « لماک ٤ لقاع یدای عماج رب ید هددادفب یدتااشنا

 ۱ 5 ردائباپ دج.ا ,یمودحم یددامیح

 هاشللسنو بولوا ندر ( ءداز نیک هقود ) ( ك ردتنا#)

 یتکم یدلدانفد هد وا بودا تافو هد ٩٩۰ ردیجوز كناطلس مناخ

 ردشیشتی هلا ناخد چ ناطاسرخاواك. نص نطصمیودح ردراو یناریخو
 اشابنسح ) ندندافحا یدلیاتافو هد ۱۰۳۲ (كبد ) یدنفحردندارعش

 ردشلا تافو ۰3۱۰4۱ ( كب ینطصم هداز

 (اشاپردنکسا)
 ترغددایلا قرف تونل و سا دىق ری

 دیولا هدعب یدلوا رومأم هنتقافر یلارقراح هرکص ردشمرتسوک تعاعشو
 34 بولوا یسلا و هنس وب هد ۱۳۳ وز ف هزینفهد۱۰۲ اص وصخ و

 یایقشا بولوایسلاوهنسونابث هد ۱۰۲۵ یدلوا یفرصتم یرکراهلالزع

 رومأم هبرحهددب یدلوا روهشم هلکنج هناقسرو یدتاناشی هما لاصیتسا
 یدلوا یسلاو یزوا هدعب یدلروم ناسحبا یسهاب ترازوو یداوا
 یداروبع .ریدم « یخ” « لقاع « یدلوا دېش هلردع یغاشوا هد ۸

 روخاریم هد ۱۰۲۵و یشاب یجوبق دیو ردنا, . (اشاب ردنکسا )
 یدلوا توف هداروا یدلوا یبرلکب شبح لزلادعب.د ۱۰۲۸ یدلوالوا

 یدبا روبعو ریلد
 هداروا ین هلیلحو یدنک ردراو یدعسم بولوا ۍشابایاپ (اغا ردنکسا )
 ردشقا اشنا دعم رب ب ول وا ( اغا ردنکسا ) فارص هدر ردنوفدم

 هدندعس» بتولوا غابدرب یسیناب_یدعس ( ناقق جانا ) ( یلچ ردنکسا )
 ردشع وق یدنفا دج هداز یحالق یییرمنم ردشلدا نفد

 بولوا ندنسهنظم هبتولځ عاشم ( شاب هرق) ( اب ردنکسا )
 ردنوفدم هدنفارانع شابءرق یدلیا لاح زا هد ۷ یاس هد هناخم وط



— 
 رد دن و وو لقع یدنلوا لتق هاش اعس كنا شا هد دادنب غلا دعب

 زوترد بولوا لثم برضو لکم یتارادو هدد سا یحاص فرصتو
 هلايب + اشاب دجا نیس رایدنلا هنوبادمه فار نت یدا راو یسهلوک
 اشان دجا یتح ردندنرلهلوک اشاب نسح ءاشاب مارچب ءاشاب ىلع یالبک « اشا
 | یماشحاو لام كزعد زرزو ید هدب ویامه تاکر الاح هدننرادص

 شزوبیدجس هناهشکمیس .ىدياروهشمىمەچاب ۰ یدیارید نمهراو بیل
 ردبللوا

 دیهنئس تنطاس بول وا کب نع هلی واعم یر دجا . ( كن كن ردنکسا )

 یدا رور تیعر < الع بع یدلیالاحم را ہد ۳ یدتسا تعاطا

 یماح یدلیا تافو هد ٩۵۳ ید یثاب يجاولح ای ردنکسا )
 ردد وفدمهدن دنتکمردراو یتکمو

 نآرا زدم ودح ناخ کز ندنرلناخ ير ( اشاب ردنکسا]
 یدلوا یسکبرلکب ٤ ز هلتعاطا هاش ینطصمالال بولوا یس هتشنا كنهاش
 ردشلناتافو هدعب

 (اشاب ردنکسا )

 بولوایماغایرجک: هد ٩٩۴ یدلوا یثاب یجوبق لزملادمب و یثاب یحناتب

 هدنبجر ٩۰ بولوا یسیلاو رصم هدنرخالا میر ٩٩۳ یدلوار زو دعب
 یدلوایسیلاوویلوطانا هللا لع هد ۷۲ بولوا یسیلاوندوهدعب یدلدنا لع

 یاقمعاق لوبناتسا هدنرلن ونامهتع نع هراوتکس یراترضح هاشداب هد ۶

 هسوعام هدسرف ؛د۹۷۸ یدلاق نیشنهبق هدنندوع نوامه یودراو یدلوا

 لاحرا ندننلهتنخ سک وک هرکص نوکر یا ندعف ردشلوا رومأم هتعف
 رداشابدم یعودحم ردشعا انب یتعماح هحلک اق یدلیا

 ( اشا ردنکسا )
 ردیسهلوک اشا ورسخ یسلاو رکب راید ردندنس هلق یات راقو ندسک رج

 ءرکصو یرادرتفد باح لزعلا دعبو یشابشواچ هرکص یشاب یجوقضیفتا
 لزارتحا تبا قلاق هدنس هعلقناو هد ٩۵۵ یدلوا یراد رتفد یلوطاا

 ۳ تم رد هل مار یمدخوا يسم اوا بلاط ةت هوا

 ندارو ردشمرو راسخ مظع هرلسارا بولاق هلیس هاب كلك, رلکیو

 ۱ هد ٩٥۸ یدلیا مزبم ینمودع كنهاشب نارا بولوا یکی رلکب مورضرا

 و



 س ھا
 هب هبنس تنظاس فرط هلاایاده هدننایح یکبدارم ردرلکبدارحو. مه اوبا

 یدلیاتافولوا ندودنکردشمردنوک
 یساغا باستحا كنراتمضح ناخ دج ناطاس ا اونا ( اغا ردنکسا)

 یرف یدلدا نفد هاروا هدنناف و یدلیا اش یب ریعسم قالوف هبق توا وا

 رد راو یم وا چ ا هدنر ژوا

 ردندول هداز كب ناخ.( كب دنکسا )
 ( اشا ا ردنکسا (

 هد ۸۸۰ تولوا ندنم ۳ كنراترضح ناخ دج ناطاس عاف

 یدلوارزوءد ۸۸ بول وا یک لک لیامورهد ۸۸۵ یدلوا یبهتسوت

 الا هد ° یدلوارزو را زکت هد A4٤ ویسلاو هنس وب رارکت هد ۸۹۰

 تولوا ربیثک یاحوتف ردشلوا توف هد ۲ بولوا یسلاو هنسوت

 اشا ینطصمیدیشح و اشا مرح و اشاب قنطصمیودحم یدآمدقم .روع ,عیحش

 : رد كي هاش ناڪ هداز

 هد ٩۲۱ ردشلوا رادرتفد شاب بوشش ندهلام ( ىلج ردنکسا)

 یدا یس هضق عاشا یسدعقو یلح رفعح یمهن یدنلوا لتف

 ( اشاب ردنکسا )
 توف هدننامز ملسناطان ردشلواریزو ًاقاعتم کی رلکب هدعب یاب یحاتسب

 ردیسیناب كنسهناخ ولومهطلغردشفلوادع هصیقنیسوا لوک |تیاغردشلوا
 ردمودخ اشادجا هحمرق . ( كيردنكسا )
 ۰ عف هلرصم هد ٩۲۳ بولوا ندنرل دایک یاسر (كب ردنکسا )

 دن هلع تلود هرخالاپ ی دلیا طبض ینگ هردک هدسز هد ءرص ینیدنلوا

 رگ ییمات یدنکو ردشع وقوا هبطخ هی یها نو ترش هلتعاطا

 یدلوا توف هد ٩۲۷ ردشم ردتا رک د

 تل ود بولوا چب نع افلح هکب لاک ردلنامارق (  كبردنکسا )
 یدتا لزع ینو كینیسح یبهدح هد ۰ ردشا تعاطا هب هبلع

 ترضخدهع لئاوا هلغلوا ندنسهرهم هلامروما ( ىلج ردنکسا )
 دل وا مظعا ردص اشاب , مهاربا كيرف یدلوا راد رتفد شاپ هدماخ ناملس

 یدلز ویرلهراهرکص یدناافانسح یتطاس ماهم بول واهدنس هاششیراشزسم

 كاسا اب هدیبلح یکیکیدمهکح ی رادتفاو ترش كلوا ردنکتمآ اشابمهاربا

 و رها مسر ۶۱ نالا ردنا ضیرعت هنسهنایسانمات و هارو رغم عاضوا



 ۷۹۲ یدا.ندنیلاوم ( هداز یدنفا ىلع ) . . ( یدنفا دم دعسا )
 ردشلواتوف هدنرلحم راب

 هرکصو یالاریمهد ۱۲۷۵ هلناشنندهناخدنهم |. ( اشاب نایلسدعسا )
 شما كلام ءدهناخسدنهم نامزقوحترب هدن راکلطباض كح وک بولوا اولریم
 ۱۳۰۰ هلتع رع هج ردشلوا رب قرهلوا اضعا هتسلح هبا وط تیاهو

 او ] لا راه دنکم یا هر

 (هداز ینا رع ) ( یدنفا دا دعسا (

 پویا ۰ سردم یدلیا دلوت هدنلاس ۳ ردن« ودحم یدنفا دسسندبلاوم

 هروثم هندمن هدر ۷۹ یدلوا یسالنم هنردا هدنلوالا عمر ۷۳ «ییسالنم
 هتتمدخوایدنلق اشو الع یلربدم تار فرش مرح بولوا یسالنم

 خردنضهدننابعش ۸۱ ویرکسعماسقهدننابعش ۸۰ یدلاوا یسهنام لومناتسا ةافاکم
 لوا وردشا را یک تفمهد و ر لاک الادمي و یسشاق لوبناتسادد۸۳ ویراشتسم
 یدل ربو یسهاب یلوطان!ندنکیدلروک کو لس نسح ءدراتهدخ ینیدل وار ومأقرخاو

 یدلوایسهاپیبامور اقاعتعو قیر هنع رمش تاقفد و ماکح باقعنا سشاحمو

 یناق۶ عصر م هلیسهرصو ید وامالسالا مس هدنسکیانوا كنة ایذا ۵

 ه هت تاهخ وتعاونا و یدل روم ناسحایرلناشیلاع ناشن زابتماهرکص و یدیحمو
 یدلیا اقراد لاحرا ینوک یعتتلا كل والا یذاج ۱۳۰۹ قرملوا رهظم

 ترضح ءداراابقر هلواندزآ ون یاد لاک یدنشلبا دادتماهامچاقرب ین هتسخ

 قواخ «قوطن ۰ یدلدنا اشناهبرترب لزوک هنرزواونفدهدیوبا یهاشنهش

 اشا ناجب یرلهج وز کالیا یدتااشنا عماخربقفوا هدنکو ایرلیلپ کءدشاقت
 كیدلاخدح ندرودص:یمودخیدلاق ینهعرکیا هلیمودخ رب ندنسهع رک
 نذارعشسیداماد یدلدنا نفدهتسه رتیردهلک | تافوهرکصهنسقجم رب بول وا

 توف هدنمرع ۳۰۵ هدلاح ینیدنایحولفع هنسزکسنوا (یدنفا لالح ناعلس)

 ردنرادیفح رلکب لنجو دصس ندنلاوم قرلوا یرلمودحم كتو ردشلوآ

 هدا هدننافو یرد .  ردلعوا كدزاب مروک كب (رایدنفلسا)
 ی یوبطسق توطنتک اکا هدنس هثداح روت یدلوا یلاو هوتیس

 جور یتسهعرک هتشرلترضح ناخ دارم ناطلسن هرکص بولآ یخد
 یرلمودخ یدلیا لارا هدهلاراشم رصع ردشابا دید یتتعاطا كردا



 ۱ و —
 ىس یروشراد هلشنابعس ۸و یسر هصاخ یکیاهدلوب لاصفنالابهددمزا

 ۸۸ یدلوا یریشم هصاخ ترازو بتراب هدنزوقطیمرک,یلوالایذاج ۸۷ و
 ند دنناطاس ةعلق علف هعلق هددسیدلر اقبح قر ها وا یسلاو ی هد رخ الا عید

 هدناضمر و شلوارکسعرس هدیدرد :نیرکیاعا ا بولیردنود

 ودرا یج درد لاصفن الاب هد هدعقلایذ ردشلدا هوالع يلريشم هنا وط

 ٩۸و یسلاو هرقنا و نوکر AE یسلاو مورضرآ اكل

 هل رک ه دلا رکی كنلوالا یذاج بولوا یسلاو ساومس هدنلوالا عمر

 مظعاردص هدنسیدنوا كنسهمعا یذو اس انا دنن وا كنا بعشىو یرظات

 یدلوا یسلاودموق ینوک یستربا هلل نع هدنسیدب نوا كن رفص 4۰ ردشلوا

 كنسهجلا یذو یسلاو ههر وس هلکلریشم ودرا یععشب هدنسکیا كلاش 4۱

 انا هدنزوقطنوا كنلوالا مسر ٩۲ و یرظانهب رحامات یو یحزوقطنوا

 یرظا هعفأت یوک ی سرا هلل نع هدند رد رکي كنبحر یدلوا مظع ار ردص

 تودک هزفاس هلبارود قالو یدلوا یسلاو ندا هدنز وقط نوا گئابعسو

 ۱۲۹۲ هدنوک چاقر قر هلوا راچود هب هقرحم یاج بقاعتم یتدوع هریمزا
 یاس قرف زونه یس هناا لا را هطنس هع یس هدعقلا یذ

 واهحول E وز تسم هلا حالصء فقع «ناقشدلاچ .هوحربح « کد, دنا نام

 قوحهخلودندندوح و یدناهسک یسه رحاهدبولورلیاخس یدنارکسعرب

 سوه ی یدرتس وکه حشا هدر لتر ادص هلبسح یلزسهبرح یددانکمهدافتسا

 یالا ریمبرح ناکرایردا ر ك وہ ردشل وا یل نع بح و مهرخ ال اب و شمل اقزس هج

 ردشاوا توف هدنسیتلا یرکی كن رخالا عمر ۱۳۰5 (كیفک اع) یعدق
 یدلاق یودخكچ وکر ورداشاپ ظاکینادناموقزک ت داعسردیردارب رکید

  بولوا یریدم یلق هیماظن یرکسع رس باب ( یدنفا دم دعسا )
 ردنوفدم هدنس همشج قلیربا ردشلب ا لاح را هدنربیمرکی كننابعش ۳

 قر هلوا یحاص تو رم ندنفل ادخک اشاب یاهلاداماد(اشاب دعسا )
 یسهبان کب راکب بولاق هدنداعسرد 0 رکص ندنلاح را | كنس اشا یدش) و | ناریمریم

 هدنبحر ۸٩ یدلوایفرصتم هفوصهدمب یفرصتهزکم قح“ور هد ٤۱۲۸و
 یقررصتم ندهد ۱۲۹۲ و ی رصتم سپ رقهدنم رحم ۳ بولوا یراشتسم هعفات

 نال اا تاو یورک کی یک یادم هل اید كاوا را
 یدنار دمو ایم



— ۳۲ — 
 ردسودحم اغا نیما یرایرهش راریلس ) یدنفا دج دعسا )

 تأعن هحاوخ ردمودحم كن یستقم اسیتشم . ( یدتفا دجا دعسا )

 یدلوایسبتفم اسنغم هد ۲۵۲ ردشمروک سرد ند رلیدتفا محرلادبعو

 لضاف رد للا لاحترا هرکص ندنلاس ۲۷۲ یدلوا یسالتم سدق ءد ۲۵۹
 ردشا حرش ردقهنفصن یصاع ةسرع ةف و فلأتکوللا ةحصن رد عاشو

 ةتدم قرتلاب .النم: سردم ( هداز یریک ) (  یدنفادج دعنا )

 هدنسپ دد كغ رقص ۱۳۷۶ یدلوا یسهاب لوبناتسا هدعب یس التم هرونم
 هدوبق یرکایدا رادربخ ند دوزخ فراعم « برشمدنر ردشل | لاحترا

 رددنفایوحمندبلا ومیمودخ یدلدما نفذ هنن یدنفا نجرلادبع هدازیربیک

 ردیمودحم یدنفا نیدلامجم ( هداز یلذج ) . ( یدنفا دجا دعسا )

 ردسودحم یدنفا دجا یراصح هرق . ( یدنفا دج دعسا )

 ( هداز یرهش ) ( یدتفا دجم دعا )

 یسالنم هئردا هد ۱۲۷۲۳ و یسالنم هنفوصو سردم ردمودمیدنفادشر

 هدنرفص ۱۲۸۲ و یس هاپ لوماتسا هدعب یساپ هکم هدنلوالا یذاج ۷۵ و
 ردشلیا لاحترا هد۱۲۸۰ و قر هلوا یس هناپ یلوطانا هرکصو یثتفه فاقوا
 اب ید مدآ یلزو رلوکو نیدتمو ملاع

 یزم یر نضنغلا نک هصاخ ةنرخ (  یدنفا دج دعسا )

 هدءرنادواهدنلوالایذاج ۲۷۰ ویسح هبساحم هصاخهنزخ هدنیحر ۲۸۹ و
 ردشلیا لاحرا هدنزکس نوا كنناعش ۱۲۸۰ بولوا یني هبساحم کرس

 ی وتکم هحراخ یداماد اشا ناف رع یم ود یدلدا نفد هدندنفاریما كح 3

 ردکب رینم ینوأعم

 ) اشا دجا دعما (

 هما قرماوا یساثا لوق بوقیچ برح ناکرا نددییرح بتکم ردیلزقاس
 ەلقلىشاكى ىو هدکد لکه تر ادص اشاد |ۇف ردشلواروای هباشا داوف هدنتع نع

 ردشمردنوک قر هلوا یرکسع ۀشتآو یردم یناقع یرح بتکم هدسراب

 نامرفیئدوع قرهلوااولریم هددشس تحابس یس یدلوایالاریم هللاهرفط

 هدرخالایذاج ۸۵ بولوا ساضعایروش راد هد۸عهدنلوصو یدشلر وس

 . ۰ یدلوا یسلاو هردوقشا هدنناضمرو یادناموق هنسووو كسرهو قیرف



 بس ۳۷ بس

 یدشعلوارما یسلزابولتل و داکوب هناذلایظعت هلغل زای ولتل ود هنالکو و ولتف و طع
 یرداربیدنا ددح « فیفع « رشم هلتظعطرف « روقو « زعاش « لضاف لا

 ؛یوتکم ك ترضنر عاشو هد۱۲۷۶ كد بغاز, ندنرامودخم زداغادوعسم
 اشا هللادعس یربفس هنایوو هرکص هنس ییارب قرهلاوا ندنسافلخ ترادص

 گر دنعسب یر دمتادنسالاح یمودح رکید ردراشعاتافو هدهنایو هد ۷۸

 دنفس یعرحم ۱۲۶۰ یدنفا رک اس یراد رهم رداشاپناعنک یدامادرددنفا

 یدا ام یساشناو رعش ردشلنا تافو

 ( هداز ماما ) . ( یدتفا دج دعسا )

 بول وا سردم و ماعسرد ردسودحم كيادرب یهبنوق ییامایماح كرز

 هد ٤٣ و یسالنمرصم هدنرخالامیر ۲۳۹ و یسالنمسدق هدنناضمر ۲

 هدعب و یسهناپهم زکمهکمهنس واو یسضاقبلح هد ۵ و یسطاق هرونم ةسدم

 هيدا هد ٥٤ بول وا یس ه اپ لوماتسا لزعلادعب یدلوا یثتفم فاقوا

 هابناونع«یرظ ان هیلدع یراعم»هنیرلتر اظن هدند اشک یرلبتکم هبناف عو

 +۵ بولآ یسهلپ لیا مور هد ٥٩ ردشلوا رومأم هلیس هی یلوط اناو

 دنالاو سلحم یسودنک هلاولاب هنکل ردم بتاکم تراظن هدنس هدعقلایذ

 اشاپ تفریسر الاو الح هعکرب هدنلوالایذاج ۱۲۹۷ ردشلوا اضعا
 نفد هنعماح هینایلس ردشلبا لاحتراهدنندوع هنس هناخ بوللهتسخ هدنغان وق

 یدا نمهلقاص یز وس ,قوطن ءوکقح بولوا ندموریالعلضافا یدلدیا
 رسک هدنسوقوا هلبادیدشت یروشنمددلاعلاماظن ,دنکلمکلکب شاپ مراصیتح
 یدنفادج | ندالضف یستفمداقوتهدننامز هکر دع ومس ر د شلع وس ًاناع فج هلو هل

 ییاتک هدوابوروس هنک و ایلوطناعتهایارهچ رتبحاصهدک د لک هتداعسرد

 هدازماما هنرالاوسكناو شم اداربا هعنقد ۀبوجا هنسهلتساضماوع قرهبجا

 ینحرشو یاتکیرد «شلروک یناسجربودنک تولواراچ ود همعلت هدناوح

 هدنناضمز ۷۸ ۰ ربشکی هد ۷۰( یدنفا دجدوسم ) یودح ردشلیا تل

 ۱ ردشلنا اقب راد لاحرا هدعب بولوا یسالنم هبلق

 ۲۵۲ و سردم رد هدازیدنفا قطصمیول و ) یدنفا دج دعنسا)

 هدنهرګ ۲۰۷ و یسالنم فرش ماش هدننحر ٩۵ و یسالنم هطلع هدننابعش

 یدلیالاحرا هدنطسا وا كتهتسبولوا یسالنم هرونم سده



NEL 

 تغعشم یاج نکیایقح منب» رد شلع وس رثأت ٌهعطق رب هدقدلوا مالسالا جش
 شیو یراشا ناود ردندنوا تب «یداوا كب فراع یمکح كنادخ
 هدناطب هر ردراو یخ رات هب ريخ ٌةعقو هلیمان « رفظ سا » و لئاسر

 طب لیفت ءرکصو سردم لوا: رویم هدنم هناختک ییا اتنا 9
 خش بویمکح هک یدنفا ندلا ءاض دجا ) نالوا هشلات

 ردشلدا نفد هناي هلافو هدنشاب ترد یرکی هد ۱۲۷۱ هدو یدتا عياض

 ردنایحرب یسیرب ندنرل هم رک
 رذدامآد یدنفا دشر هدازقحرات اب ) یدنفا دج دعسا دلا )

 ندنلاس ۱۲۰۵ یدلوا یسالنم برع سلبارطو دادغب بولوایسردم هبرود

 ( كب ددعسا ) هداز اغا بونا ندنرابلاوم برود ۰ یدلیا لاحرا هرکص
 (یدنفاددعسا)ندنسیلاوم هر ودندرلهداز یلکب . ردشلیالاح راءهدرلهنسوب

 (یدنفاددعسا) ندرلهداز اغانمادیرصاعم .ردشعشب هرل هنسو یخد

 وبا جد

 (اشاپ ضلخ دجع دمسا )
 روشعلس بولوایسهدوو شابا هدنلئا وارد مود یدنفا نسح یسنتفمشایا

 شلدنابلج هتداعسرد هرکص بولوا یئابجوبق هد ۱۲۲۱ یدلوا یسدیاب
 رومآم هضقيتافلح اشاپ دو یلدمارد قلءهرار ردشلوا ینا“ روخ اریمو

 همارد هدعب یدلوا یلوق یناشاب هد ۲۳۷ و یشاب جهر هد ۶ یدل وا

 شلوا یسل او هنردا هلترازو هدند ردنوا كنبحر ۲۳۹ بولوا یرظا

 ینندهفوتع د هلعفریئرازو هد ٤٤ بول وا و وام هن وام یودرا هد 6۳و

 مورضرا هد ٤٩ و هنوق هدع۵ یسلاو هنطا هنسوا قالطالا دعب ردشلدا

 یل ریشم هروصنم فیدر مورض را نال وا ثدحم هد ۵۲ یدلوا یبلا و

 هب لاعبای یاروشهدن سه |یذ یدلیا لاصفنا هد ؛ یدلا یخد ینناونع
 ٥٥ هلکمنا هعزانم,بوسهکح ینمدقن كناشاپ دواد سیر یدلوا اضعا

 هدنح رو یظفاحم زاغ وب هدنل والا یذاج هنسوا یدتا لاصفا هدالئ اوا

 انا هدنل اوش ۱٩و ادبص هدشن ابعش ه۸و بلح هدنیحر هدو ساوس

 ناتسدرک هدنمهطایز ٤و لصومهدنسه اىذ نسا و ةد و مو رضرا

 هنارزو نامزوا یدلیا لاحرا هدرکبرایدهدنل والایذاج ۲۱۷ ردشلوایسبلاو
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 تنرخالا یذاچ ۲۲۵ (  یدنفا ددعسا ) یکی یل ندنیسردم
 ردشلیا تافو هدنسپد,نوا

 ست دیسک |یذ ۱۲۷ ( یدتفا دجادعسا ) هداز یردق ندنیس ردم

 ردن وفدم هدنسوق هنردا یدلوا توف هدنس .هرع

 كنناس۱۲۵۳یداییماهناخثکمیس ندناکحاوخ (  یدنفاددعسا )

 هحهرقهنناپكندنفادجایودح ندالاحرا هد ۱۲۵۲ یداوتوفءهدنر نوا

 رددنفا نایلس یرادهسک تافوقوم یداماد ردشلدنا نفد هدجا

 (هداز یلکب) یدنفادج دعسا ۱

 ۰ یسالنم هندم هد ٤٤ «یسالنمبلح هد ۲۳۷ .سردم ردسمودمیدنفادشار

 ید تلوا یسشاقهفوص هاتوا رسم طم ینلوا ا ۷
 هدنستلاانلا وب ۶ یدلوایسهنات یلوطاا اقام ىە لوساتسا هدعب

 " ردنددسر یالع ردشلدا نفدهتنای یردب هدهلسناطاسیدلبا لاحرا

 ردبم ود كب یجرندرودص ( ہدازکب سکرح ) ( كيد دعسا )

 ردیدیفح یدنفا فراع هد ازیرد . ( یدشنا د دعسا )

 ردندنخاشم هفرش ةقرخ (  یدنفا د دعسا )
 ( هداز ینعشرافاح ) ( یدنفا دج دعسا )

 تبب وسنم هبیدنفا تلاح بولوا سردم ردم ودع یدنفا دچا ندیلاوم

 هدنمرم 44 بولوا النم هدعب یدلواسیونهعقو هدنمرم ۱۲۱ یدلیاادس

 « میافوحوش »ءد ۷ ردشلدالّرع هنسوا قرهلوا یسضاق نونامهیودرا

 هد ۸ یدلوا یرظ ان هناخ مع وه دک رز حشا هدد رم ا 3

 یسضاق لوماتسا هدنسع ل والا یداج ۰ یدار و یسهیاب لوماتسا

 هنترافس نارا هل هنا یلوطانا .دنطساوا یرخالا یذاج بولوا
 هد 6 یدادا لرع هد ۳ یدلوا ماد هدرا ظن هدوعلادعب یدنلق اا

 هد ٥۷ تولوا یساضعا الاو سلح هدنناضمر ۲۵۵ یدل یس هان یلیا مور

 ٩۳ لاک الادعب یدلوا لیامورردص هدنلوالایذاج ٩۰ و فارشالا بقن

 فراهم ادتا هک یدلوا یرظان هيمو فراعم هدنلکشت تیادپ هدنعرحم

 فراعم سلح هللزع ندتراظن هدنلئاوا 4 ردناذ و نالآ یتاونع ئ رظان

 ۱۳۹ یدل E هن ردم بتاکم یناونءترادظن و یذدلوا سک

 كرت کح فران حیا رعاش :بتاک«لماک «لطردشلنالاصترا ءدنل والامر



 تستی 0 س

 ردنوفدم هدرادکسا یدالبا لارا هد ۶

 ) یدنفا دم دعسا ۱

 هلنأشن ندنس هطوا ییوتکم راد رفد ردیمودخم كندنفا مراص مه اربا
 ۲۳۸ بول وا یس هفلخ هناکلام ءرکص یداوا هفلاخ شاب هد ۷
 هدنلاوش ۲:۰ یدلوا لوا قش رادرتفد ةعفد هدنستلا كنسهرخالا یداج
 یرظان هنا رضاینات هدلاوش ویرظان هناخ هربجهد۲ع ۱ یدلوایرظا هناخم رض

 44و لواقشرادرتفدامانهد ۳ یرظان تاعطاقمهدعب شما طم هدو

 یدلدالزع ًابقاعتم بول وا یک و رادرتفد هدنح و رخ نوبامه یودراهدنهرحم
 هحاسن كنس هحوز هد ۲۸۰ یدلوا یرظان تاعطاقم امان هدلوالایذاج و

 هراصح هرق هدکلرب هلمرح هللزع هلغلوا شلوا رادهکل یشات ندنتفع مدع
 كنناعش كن هنسوا فقاعتم نت دوع بولیدا قالطا ہد ۷ ردشلدما نن

 یدنابساحم و نطفیدادنانفد هدنسهلکسا ناتس هد وا ردشللا لاع راءدنعب

 ردرابدا بیس ینلزس دبق هحوا

 یرادهسیک تافرشت ضفتلاب ندیلاعباب ( كيیحدم دج دعسا )
 یداوا یحنافیرشت رارکتهلالزع قلارار یدلوا یجتافت رشت د۲۲۶ یدلوا
 ید ندقلبجناضرشت هد ۲:۲ بولوا یت اک رایهابس ةوالع هد ۸

 هليا لیمکت یتدم هد ۷ بولوا یمیح هبساحم یلوطانا هد 44 یدلدنا لزع
 یدلوا توف هدنس هعایذ ۱۲8۹ یدلوا یسادقک وقارزو

 ردیرداریدنفاینیعویودخم یدنفادجمیتاکلرک (یدنفادمدعسا)

 دجخیم ودر دنوفدمهدننا دم قوا یدلبالاح را هد ۱۲2۹ بول وا قتاک شابك رک

 ۱۲۲۷ یدنفا تعفر لیعاممایاکشابکرک هعتمایرکید۲ « ههدیدنفا ندلا ریخت
 تفرو ردیسیاد كنسیادمال كمردثاذو رلیدلوا توف ءدنوالایذاج
 ردراو یرلدعرک كندنفآ

 ینطضم ماقماق یردارب یج هلعشم ( كد دعسا دیسلا حالا )

 بو هد۲۲۰ و سردم ید یی ر یدنفاناغعیلهرومبولواندندافحا اا

 هدعب یدلوآ ینهان لوبناتساهد ۲۵۳ ویسالتم هکم هدنلاوش ۲۳۸و یسالنم
 ردشلیا تافو
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 « هداز یم » .. ( یدنفا ددعسا دسلا )

 روسدیخد « هدازیبما یوتف»هلغا وا ییودح یدنفایدلا ی یوتفلا نیما

 aes ۲ و یسالنمهسچ دالب هدعد یسالنم ران رهشکبهد ۳۱ ۱ وسردمادتا

 یدل وا یسهیا لومناتساهدن رخ الا یذاج ۲۳۹۰ ی سیاق ل وماتساهد ۲۲۸ یسهیأب

 يرکسهضاق یلوطانا هدنس هدعقلایذ ۲۳۵ «یسیاب یلوطانا .دنناضمر ۱

 هدنییدد یمرکی كنلوالایذاج ۱۲۳۹ ردشلدا لزع هدنرخا ۲۳۵ بولوا

 ند رودص یودحم یدا نف رازه ردنوفدم هدنسوق هنردا یدلوا توف

 بلح هدنرخالا عمر ۲۵۶( یدنفا یلع فرشا ) یمودخمرکیدرددنفا برف

 یدلوا توف هدنسپدب كن رفص ۱۲۵۷ پولوا یسیخاق
 ۱۲۳۸ بولواسردم « هدازیلووص » . (یدنفادجدعسا حاا)

 یدیا عیذ یدل دبا نفد هدجباهحءرق ردشل واتوف هدنسیدنوا یه ایذ

 یدفح كناغارهاطیوتقم ) هدازیشاب زاده رخ ( (یدنفاددعسا)

 یدبمآ و یوتکم ردمودح كناا یفطصم یشاب ١ راد دنزخ و

 هنلاملزعلا دور تولوا نوابم ناود .یدبا هد ۷ یدرک هنر الف

 هدنسهدعقلایذ ۲۲٩ تولوا یاب مرک دنهدنلاوش ۱۲۳۸ یدلوا یسحهرکذت

 هدبسنل والا عید ۰۱ بولوا یو هد ادغب هد ۱۲۰ یدلدسا لزع

 بولوا یسحهلپاقم یراوس هدنلاوش هتسوا یدک كلرهبم هروک شیارب

 يامولعمو یشنم یدلیا لاحترا ینوک یجند یرکی كنلوالا میر ۴
 ردنوفدعهدنناپ یدح هدنماج یتفمیدنا طسو

 هدنتسلصم اکع ,بولوا نينا ۋو لئاق ماش (اشا یلعدعسا )

 ما سلبارط یناریم ںیم ۂبتراب هدنرخالاعسر ۱۲:۰ هللکلروک یولسنسح
 ردشلوا توف هدنرورم هنس کیا رم یدلوا یفرصتم

 بولوایمادختک و یردارب اشابيحم ( هدازللملادع ) اشا دملا
 رداشاب روم ییودح یدلبالاح را هدرلهنسوت ردوا ناریمریم

 هدنرادص*یلوتکمردیمودح كر نام( هدازیله رسک ) كرد دعسا

 یدلوا لکو سیر هد ۱۲۵۱ هدعبو ېټاک راسب ءابرغ هد ۲۳۱ ضقت
¥ 



 پت

 ؛یلوق قاشاب و یشاب یجوبق ( هداز :نیریش ) ( كب یحدم دعسا )
 توفهدعب یدلوا یلکو لوا روخاریم هد ۲۲۶ .یناغارادلس هد ۳

 ردشلوا

 ناثع یلهلز قبسا ین ماما ( هداز لهلز )  (یدنفادجم دعنا )
 یسالتم ریمزا هد ۲۱۵ سردم نیا هدنشاب شب نوا ردسودحم یدنفا

 . هایذ هتسوا بولوا یسالنم هندم هد ۲۲۸ یسالنم هنردا هرکصو

 ىلع یودحم یدا یحاص هدج قالخا یدلوا توف هدنشاب ۵۳ هدتس

 ردکبیردقندرودصیم ودخحم كنا یدنفا عطاس

 ( هدارلاص ) (  یدتفا دجا دعسا )

 هدنلوالایذاج ۱۱۷ ۰ سردم ردبمودحیدنفانیما مالسالامس

 یسضاق لوبناتسا هد ۱۲۰۱ یدلوا یسهای هکم هلسهرصو یبالنم ریمزا

 ردص هدنرخاوا یسایذ ۲۰6 و یبا یلوطانا هدنیجر ۲۰۳ و

 اساءد۲۱۲ و الوا ەد یدلدالزع هدنلئاوا ۲۰۰ بولوایوطانا

 هدنشس كنم رحم ۲۱۸ یدلیا دادتما هنس ررب هللا بصن لیا مور ردص

 .یداج ۲۲۳ یدلیا لاصفنا هدنسهیغ كنبحر ۲۲۱ یدلوا مالسالارحس

 هدننوا كنلاوش بولوا مالسالامش ابنا ینوک یعنکیا یرکی كنسهرخالا
 یدلیا لاحمرا هد ۱۲۳۰ قالط الادعب ردشلدا فن هاسبتتم لزعلادعب
 هدیدروماردراویسهسردم و هعشج هدنرا وح ردن وقدعهدن رقیاج یتفمینیدهای

 وشهجنامز و ایدا نده ر یالع ر اکا دعاسم ههبماظن رکاسع مظنو

 یرلرکیدو اص یرامودخم یدتا تمدخ هنن رابداو هنلاصفنا یسهدعاسم

 ردرلیدءفا یدشرو نیدلاماسح

 ۲۳۰ رادناکرو یساغا ریکشیپ ضیفتلاب ردینوردنا ( افا دمحم دعسا )
 یلزع ہدنسیکیا كنرفص ۱۲۳۲ ردشلوا یرایرهش رادقوچ هدنرخالاعسر

 ودشفاوا نفد هنناتسربقیسهبرت هیدیج ردشمتا لاحترا اف بقاعتم
 یسالثم بوبا هد ۲۲۵ ( هداز الم تکرب ) ( یدنفا دمحم دمسا )

 ردملنا لارا هدعب یدلوا یسالنم هنردا هد ۰

 ردسودجم یدننا هّتلارو ( هداز یرد ) ( یدنفا دج دعسا (



 بح۳۳۲۱- تم

 فیرظ اش رب بفبیع هد یرظا نب کتیا ) یددفا دج دعسا )

 ردئلسا نقد. هنسهمشچ قلیرا بودا لاح را هد ۱۱۹۲ بولوا

 . رهدنخاشم هن ےک رک ( یدننادجع ا
 ردیمودحم یدنفا زیزعلا دبع ( هدازیواه ) (  یدنفا دم دعا )

 دانرفلب هدنلاوشس,۲۰۱ سردم (هداز یه ) ( یببفا دج .دیسا )

 یدلیاتاف و هده مایا لئاو| بول وآ یمالنم

 .اکحاوخ ضشتلاپ رد رز رهماشا دعب قبسا ردص (یدنفادج دیسا )

 هدنزوقط نوا كنناضمر ۱۲۱۸ یدلوا ندنابرا هن اود بصاتمو ندن
 ۳ هداساب ردیح یدل وا توف

 راهتشاهدقلعناصوصخ هدطخ نسح (یراسی) (يدنفا دج دعس| )

 لوصهلغل وا لسا لا عاص بودناهبلع هنب رلطاطخ كن رصع ردشادرفو

 هدکدروک طخ كنویدنفا نندلایلو تح یدنازق یتبقل هلفمزاییزا هللا

 یدبا رد « یدردنوک نوا قمر يزعرک مز ینو قح بانج «

 كنبحر ۱۲۱۳ ید رراقبح هاکمایلا شبعت تراز

 یودع ییلدبا نفد هنا فیطالادبع یطوط هدحاف یدلبا تافو هدن رن وا

 ( یدنفا هّلاءاطع دم ) یوبخ كنو رددنفا تزع ینطصم ندرودص

 هرکص ندنلابس ۹۵ تولوا یمالنم رمزا هد ۱۲۸۳ سردم بولوا
 رداشاپ بیجتو یدنفا هّلاریخ هدرلرکید ندنرل دیفح ردشلنا تافو

 هد ۲۱۲ شضشفللاب ردب وردا ( ءداز راوسهش ) ( كل دعسا )

 ردشلبا لاحرا هدهبملسماوعا طساوا لزعلادعب یدلوا یتا روخاریم

 . هد ۱۲۱۶ ردسودحم یدتفا قداص نجرادنع ( یدئفاددعسا )
 دعسا ) هداز لار سا ندنسردم ردنوفدم هدنس وق جون یدلبا لاحرا

 *ردشلنا لا زا هد ۲۱۷ ید ( یدنفا دم

 ادفنکر دیم ود یدتفا فیظن مهاربا ندلانز ا ( یدنفادحگدعلا )
 یناک ر اسب ابر هد ۲۰۴ ردشلیو تالناکجاوخ تولوا ندنسافلخ یتاک

 نوبامه رص هدوعلادنب بولوا یسجلیا نیلرب هد ۲۱۳ "هلیصاننم رودو

 یدلوا "یجتاض رلشت . مد۲۳۳و-ییتاک ادخک هد ۰۲۲۱ یداوا یخد یتیما
 یدا اتش روما یدلوا توف هدعب و" لزع هد ۶



 جی “Fs FC سس

 ردسودح یدننا قداص قضم( هداز ادغک) ( یددنا دعسا ) :

 :سردم ردن ودع دەنا دج ]عاش ىدا دج دعسا )

 اوات وف ءدنم رګ ۱۱۷۹ یو ها یسهنات :AN > ق هبردا « اتم

EREون  

 رم ود اکان دجع ادخک ۰.( كي ناملس دسیا )

 ردسودحم یدنفا هزجع ( هدازءزج ) .( یدنفا دقنبا )

 رادود یدنفا ضاع لغام ( هدازیلخ ( (  ىكنفا دمج دعنا )

 ۳ ( دداز قاضو )۳ ( زوده خش ۳
 7 هد ۱ ۱۳ یدلبادل و هد ۹ ردیمودحت یدتثا فاصو لا د.ع

 یسالنع هنر دا هدنلوالا یذاج ۱۱۳۸ یمالنم هطاع هدنس هدعقلایذ ۱۹۷

 لوبناتسا هدنامب ۱۱۷ یدلوا یسهأب هکم ابقاعتم هلغفل وب ,دتخشم یزدیو

 ۱۱۸۲ هلالاصفا هد۸۳ بولوایبوطاناردص هدنلوالا عید ۱۱۸۲ یس هاب

 كنلاو ۱۱۹۰ یدلوا لوزعم هلئدم لک ا یدلوالیامور ردص هدناضمر

 هدنشب مرکب كنسءرخ الایذاجت ۱۱۹۲ یدلوا مالسالا مس هدنزوقط نوا

 یدلباتافو هدنحواكنحر هنسوا بولیدا لنع یشا ندنحان فارحا

 ER د سما نکیشلوا فیقوت هدنسهاب لوبناتما هجولهنس

 اشاپ شوایس هدوبا یدلوا ممق» هدنب هاخ هیون دوتک روتفو بوی
 اعر یحاص هدیقعنسح ندهفوص قیرط یدلدما نفد هنسهچاب كننبهبرت
 هلبل لاګرا هد۱۱۸۹ ۰ ( یدنفا د چ دهس ) . ندننسردم یودجیدا

 شلیا لاقتنا دبودنک ندنردب یسلای یلغوا دنوک ریما ردنوفدم هدنراوح

 رداص هنسءدارا هدنقح یسلوا ه رگرب بولاق سحاص هدننافو هدهبیا

 « النمیدنه » ردشلوب فرش هدیناخ ملس ناطلس رصع نوکریمو شلوا

 كرلیدنه هنسو هدنرایز ییدنفا نیما ینلس ىح بولوا روهیشم هند

 هدندمزا بویدرابقیچ هجنلک یتقو هدنیسهیانکو هفیطل هد رویمتتچ ۍسس
 نده رود( یدنفا دم دعب ) ندندافحا النم یدنه ردشلوایفم هنرزوا

 ردشاوا توف هدعب بول و ایمالنم ناتسدرک هد



۱ 
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 ت ا

 ٩1٤5 بولوا یس اپ ردا « نیما یوتف ..یشتفم فاقوا « یس الم

 یسیضاق نوبامه یودرا هدننوامه رفس دارغلبو یسداب هکم هدنسهدعقلایذ

 یدلوا یس هنا یبا مور هرکصو یاب یلوطانا هدنس هدعقلایذ ۱۱۵۰ و

 هد ۱۱۵۸ ءدهام ید نوا قر هلوا یرکسضاق یلیا مور هدنمرغ ۷
 هد ۱۱۰۰ یدلوا لیا مور ردص ابنا هدنلاوش ۱۱۰٩ یدشلوا لزع

 یدلوا مالسالا مش ینوک یحندرد یرکی كنبحر ۱۱۰۱ یدسا لاصقنا

 ۱۱5۵ یدلدا ن هیلوسلکو لزع ینوک یحند یرکی كشنابمش ۴۲

 تافو هدشوا كنلاوش ۱۱۰۰ یدالوا قالطا ءدنستلا نوا كنا والایذاچ

 یدننا د هداز ازریم یدلدا نفد هدناپ یرد ,دیلس ناطلس یدابا

 هداشناورشوهدقسومو هسدانونف«هداتشمولع «نامزدرفم .لضاف ردداماد

 رل سرد ددعتمو ناورداشو تو هسردم هتعماح یرد ید رهام

 ء یرلریسفت هردصلا ةيآ و یسرکلاةیآ هلاسی . یتنلدج#ل ( ینافلأت ) یدای

 عامسو هتسب « ناکدنناوخ رک ذن . همان لیلب « یسهرظن هتقاوطا كن رش ز

 :سیم ی رلءدیصقهدرب «هیرصم . هطایمد « رخ ۰ ردرا و یثقنو راکو
 یسهع رک « یدنفا فیرش یودخم .یدتا ماظن هیمال . هیزمه ةديصق القتسم

 رد ت مر هوم

 ۱۱۹۲ ( یدنفا دم دعسا ) سردم یودح یدنفا فیرش

 ردشلدا نفد هنا یدح بولوا توف هدنبجر
 ( هدازمظع ) (  اغا دعسا )

 یدلواق رصتماج یناریمریم ةمراپ هدنسهباس یردب ردیمودحم ت لیعاسا

 هد ۱۱۹۵ بولوایسلاو ماش هلترازو هدننافو اشاب ناملس یمع هد ۹

 اشابیسح هدازیم هدماش یدلوا یسلاو ساوس هد ۱۱۷۰ یدلیا لاصفنا

 ندساویس بولیدنا ن هنحمور هد ۱۱۷۱ هلنفلوا دانسا اکو یس هثداح
 دنداعسرد یعوطقمرس «دنناسش هنسواو شفلوالتق هدلوب هرکص ندنتکر ح

 ةرعم هللا اجو یلاخ بوسنم هنمان هدماش ردنقاب نالا یدالوا ردشلروتک

 هلیغاوق تموکح اجو یماج هلیضوح وص مسج هدنوخش ناخو هدناملا

 یسهریخ راثآرتاس هدننمرتحم نیمرح هللاولهلقو یرلوحوص هدنلوب زاع
 ردراو



 کپ

 ) اشا دعسا (

 رج اشاب نامعت یرتهم ردارب ردشلا مود كناشان ینطصم «داز لیریوک

 كنس هلاخ نالوا یسهکورتم اشاب دجا یدیس تدمزارب یدوس هدنسهسرت
 هلکمتا ریفنت هدنرایز یاشاب یلع رادحلس ماقمعاق كردا تماقا هدنس هناخ
 هدنرلفرط هسورو هبهاتوک هرکصو هدنشهناخ كنرادهنزخ هدلوبناتسا
 كمامک هلومناتسا كردا تماقا هدرادکسا هلیوک یضاق تیان یدلوا ناب

 رسا هدشتزادتص شات نان یردارب یدلرو تصخر هشدوع هرزوا

 ٌةترهد۱۱۲۹ یدتک هنا اشا هللا دبع یردارب رکید هدنلاضفنا بولوا

 ا اخ یق یدلوا تلا هساح هد ۱۱۳۱ وزو عا هلا ترازو

 هرازوو ندننسح یاهحاندقلخ و یراعشا ییدردنوک و ینأررحم نالوا

 قرلواعفر ینرازو هد ۸ ندنلیا قیدصتیغد یردارم ینتقال مدع

 لاحرا هد وسر هدنرخاوا یر ۱۱۳۹ ردشلریو قل هبرا یاس ومر
 ۰ بصعتمدهاز ءاکو فراع كلاس هاك هللا عیطنولت « بلاغ هنناقع یک یدلیا

 ؛لضافهدنروصبسانتم ريغ هلینس تثادح . تمه یلاع ,یضس «لزوک تیاغ

 ردشمتا هجرت یناخلز فسو ردراو یراعشاهحهداس یداروهشم هللا لاک

 ردب ریمل
 ۰ یسالسنم هطلع هد ۱۱۳۹ ۰ سردم ردلهنای ( یدنفا دعسا )

 «مع ردشلنا لاحترا ہد ۱۱۲ یدلوا بتک ےک هدنداجما كندعابطلاراد

 نیزالموارشیودح ردراو یس هجرت هیدهاش ویناود ردعاش ےکح
 ردشلبا لارا هد 1۱۱6+ یدنفایرد ) ند هيلع

 هد ۱۱:۳ و سردم ردد اماد هداز ازریم ( یدننا دج دعسا )

 ردشلیا تافو هدعب تولوا یسالنم كيئالس

 ردشلیا لاحم را ہد ۱۹ بولوا سردموماعسرد ) یدنفادعسا (

 ردشلدا نفد هرانکسم هدرادکسا

 ( هداز قعساوبا ) (  یدنفا دج دعنا )
 هدنسهدعقلایذ ۱۰۹٩ ردسینا مودحم یدنفا قحا وا لیعامامالس ال حس

 كيئالس « سردم یدلیا سردن نددنفا دم یلوطم هلرد یدلیا دلوت
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 ۱۰۳۹ هدنکلعنک نکیا یس رم هنا یاس تولوا ) یدنفا دج یراع (

 مود یدردا ضلخ قراعزد وفدم هدنناب یدح یدلیا تافو هدنناضمر

 هد ۱۰۹۳ یدلوا ۍس النم هسورب ,« سردم( یدنفا دم دوخسلاوبا.) قا

 ) یدنفادخیتوفص ) یدبفح یدماملح رد وفم هد را ریمایدلیا تاقو

 ردشفل وا نفدهبونایدلیا تافوهد ۱۰۷ بول وا ىس النمر هشېكيىدنفا ف راع نا

 رد عاشو پیرف هب یللا یس

  هبطلغ «سردمیدنفا دوعسلاوا نم . .( یدبفا اف مح رلادبع )

 یدلیا تافو هدنشب یرکی كنلوالایذاج ۱۱۳۸ بول وا یتسالسنم صم

 انشآ هفراعم عاونا ید شوا داماد هیدنفا فراع قابلادع .ندرودص هک

 دج فرش ) ندنیسردم یودح كنو یدا ناود بحاص عا « بناک
 كنیدنفا را یدا سیو .قیلعت « یعاس ییلبا تافو هد ۰ ( یدنخا

 لاګ را هداتنحوا كنبحر ۱۱۱۸ ( یدنفا.دج ) ندنیسردم وډ رکید

 ( یدنفا نطصم )ندرودص هدم ودحر كندنفا دوعسلا وا هملایموم رشتا

 ( یدنفا فاو ىح دیس ا ( یمودحم رکید كن ون روند ٩ هدازردارب » هکرد

 وک لاش ینا عفو هد ها8 راو اب یماانت بات شرشت هتفاوا
 هد ۰ بتولواندنلاحر رصعو ( یدنفا مهار ا دیس دعسا )

 ردشلدا نفد هنشاب هدازهش بودا تافو

 ) یدنفا دعسا (

 لوماتسا هدنرفص ۱۰۱ النم « سردم رد مود يدنفا دجم یل هرقنا

 یرکسعضاق یلوطانا هدنلاوش ۱۰36 یدلدا لزع هدبجر یدلوا یسیضاق
 لارا هدنسهدعقلایذد كیهتسوا یدنلوا لر هدنناضمر ۱۰۹۰ یدلوا

 ديعس وبا مالسالا a یسهتشنا تح یدا فورعم هلتظاعو ثنوشخ یدنا

 هلا در ینتکر حو الع یدیشمروتای ههقلف بولوا ردکتم ندنتظاغ یدنفا

 یبودحم ردرلشم ردا لوچ ندتخکشم هلتاکش هن یهاشداب ترضح ٿاذ

 رددنفا دعس ندرودص

 ا مرادی دیدار قو ا
 ردبم ودح

 ردسودخ یدنفا کم دم ( هداز ېم ) . ( یدنفا دعسا )



N OE 

 یدلدا نفد هاب هدد ج بودا | تافو هد ۱ یدنا ندنرامد_مه

 ردرا و 0 هدنفح هب ولوم یا رعشۆ یاود رد عاش

 ) هنس هطوا هنجرت هلیسل وا اشا ناسل ۰.( یدنفا-لابلخ زارسا
 تولوا یاتجرت نوامه ناود هد ۲۳۶ یدلنا لوخد ٤٦ شودر هد

 هدنحوا كنلوالایذاج ۱۳۶۷ یار و كالناکحاوخ هلا لج هفطاقم

 یدشوا نفدهنوا یدلیا لاحرا

 ( هولهدنناوخ هلغل وایسنادص نسح ردنوزدنا ( یدنفا راربتا

 یلعوا ندا ندشیدلوا یلا ندشرط هدنحارخا هدعب یدلوا شواچ
 ردشابا لازا هد ۷۲۲۵۹ یدلوا یضش یسکت

 ) یشاب یجوط هدنرضع لوا ناخ نال ناطلتش "(اقادعنا
 ردزاو یدقهسم ءدرانجم وط یدلیا لاحرا هد جت ردشلوا

  ( EREهداز هحاوخ (

 هدننوا كنم رم ۷۸ ردنشینامودجم یدتفا ندلادعس دحاوخ مالالا

 یوطاآ هدننهدعقلایذ ۱۰۰ یدلوا یشالتم دهردا + سردم یدلبا دلو

 یدل و ایسضاقلومناتسا هدنم رحم ۰ ۰۷یدلدبآ لع ندان ردا هلس دناب 1۰۰۸

 یدلوا یرکصنضاق یلوطانا هدنرفص ۰ تولیدآل |>عءدنلاخ ۲۰۱۱
 یدلوا لا مور ردص هدنناضمر ۱۰۲۲ قرهلوا لع هدننحر ۱۰۱۷

 هدنرخ الا یذاج ۱۰۳ یدتک هع هد ۱۰۲۳ یدنل وا ل 8 ع ہدف

 یییعت هب هيمالسا تشم هاملاح را كندنفا دمت یردار هدهبنوق نک رولک

 و یتماعز نادنقلاق هلا هجا كم صقلا هنیرل هفظو یدلک یربخ
  ۰هدن | در رایدل وامزاع برات تادا ذن وام رس هلەد 1

 یدلنا اغ خاو اوزنا هدنحر ۱۰۳۱ ردشلوا بایافش هللدوع یرورض

  ۱۰۳۲یدلوا مالسالا و جنس اب انا هدنسهط |یذ ٠۰۳۶١ هدن رد نوا كنا

 ج بولو! ندالع نی رح» رد ةفدم هدشناب یرد هدا ونا یدلبا لارا

 ردشلیا ماعنا قوح هارقف هدب لتع نع هج بولو ا تلود راشتسم یدبا نفلا

 هبطف ویو راشم رو حاوزت یرلتضح . ناخب نافع ناطایس ەر

 هب هدرب ةدصقو یراعشا هددکلت ةنلا ردشل وا فرنش دایدزا ثعاب هب ادناخ وب ون

 ندارمشو الضف یعودی رکید ندندتفآ دیعس وا یجودح ردراو ی



 ( هداز هنوچ ) (اشاب قعسا )
 تراب هدنلوالایذاج ۱۳4۸ هدننافو اشا مهاربا یمع ردیلتو رخ

 ۲۵۰ و شلدا لع هدنسهدعملایذ (۹ردشملوا یشیلاو رکبراید ترازو

 هد روض لاس چافرب ردشلردتا تماقا هدن ون رخ هلرازو عفر هدب رقص

 بولوا ( كب رم ) ندنسابرقاو ( كب نسح ) یودح یدلیا لاحرا
 یدشلوا یالاربههسبا ( كبرع ( یدلوایئابیجوق هد ۱ كب نسح

 تافو هدنو رخ یسیکیا ره یدلیا افتتسا هد ۱۲۹۳ هدنلقن هماش ینالا

 رایدلیا
 شاپ افلم ردشملا ادتها ندد دوهي ( یدنفا ندلا رو قحا )

 موطاپ هدنس هدعقلا یذو یسحهبساح هدح هد ۰ بوس ندهبساح

 یدلیا تدوعه داعسرد لصلا دعب ردشملوا یراد رفد ینوامه یودرا

 ردشلیا تافو هدعب

 فارشالابقن باتنع یردارب یدنفا مصاع روهشم ) اشسا قحا (

 كرهلک نداتنع ردشلتا دلوت هد ۱۲۲۳ ندنبلص یدنفا نیما یماقمعاق

 هد ۷٣ یدلوا یشابیجوبق هرکصو رادهنزخ هناثا ظفاح سکر ج هد ٤
 یاقمعاق یلاو ماش هدعب یدلوا ادخل هباشاب د یلسیرقو یسهات لبطصا

 هدنلاوش ۷۲ یدلوا یماقمعاق قینروزبا یناریم ریم بتراب هد ۲۷۰ بولوا
 یدلوافرصتم سیرق هدنل والامر ۷٤ و فرصتم كسره هلسهاب یلیامور

 یردق قبسا لیکو شاب یرلمودخ ردیعاش ۰ ماع یدلیا تافو هد ۹

 رداشاپ مسار ولها یبرلکب هللا اشاپ
 هب هناهاش رکاسع هد 2۲ بودا دلوت هد ۱٨۲۲ ( كب قع )

 ۱۲۹۵ بولوا یالاریم هد ۱۲۸۰و شم لوا یردم یدادعآ بتکم بوریک
 یدا مدآرب وناترسوردشلواتوف هدنرلځ رات

 یلعمیتکم هدشر فراعلاراد لیصحلاب ردہتو رخ (یدنفاقحسا ]
 رد ۷4دی دام کن تاو الم سد اوا اا ورا قو
 ترهش هلتالص ردق هنس قرق قرهلوا|یشتفمفاقوا هدعب و یسهاب لوبناتسا
 ردشنلوا نفد هحناف یداواتوف هدنحوا نوا كنناضمر ۱۳۰۹ یدنا شعازق
 یدا شمک یناسقط ینس شما فات رثا ضعب یکو و ھقبقلا سم

 هدد بلاغو ندنراشیورد یس هناګ ولوم هطاع ( هدد د رارسا )



 هددیزاب ردشلنالاحت را "الوزعم هدندردنوا كنسعایذ ۱۱۹۵ یدلوا

 ردع ءداز یرازح كن رات ردن وفدم هدنغل ران اا میهاربا ناد وف

 هلاءاطعو رات ندرودص یرامودخ یداوک هعید زادرب نخ یاث,لاع
 هللاتافوءهد۱۲۱۳ ( یدنفا نیدلا رون ) سردم ندنرامودح ردرایدفا
 یدلدا نفد هوق یرک |

 (.اشاب. یا )
 هلغلو|ندنادناخ ردىمودح كناساب نسحو یدشح اشسا قحایلردلح

 فیرشهد ۱۲۰٩۰ یدلوایسلاو هخسخاو ردلح ترازو ةمراب هد ۵

 یدتاتماقا هدهملق نسحو یدلاق ب وکنم قردلوا یلزعثعاب كناشاب
 یدا قجا « زس هرادا ردشلوا توف هداروا

 ریهاشم بولوا ( هداز یدنفا هل منص ) . (یدننا مظن حسا حاا)

 ودنوفدمهدهراهب ردشلوا توف هدنربنوا كناضمر ۱۲۱ ىدا ندناضق

 یدبا عاش لد لها

 ردیمودحم یدنثا مهار ) هداز قدنف ( ) یدنفا دجا قحا (

 ندناکحاوخ ضفتلاب ندنغلرادرهم اشا قح ( یدنفا قعا دیس )

 یودحم یدلیا لاحمرا هدنحوا نوا كایحر ۱۲۱٩ هلصان.رودردشلوا

 ۱ یدلبا لاح راد ٤ (غاناقعدع) ندنرلاغا یلرفس

 e تافرەد ۹ بولو | یس 0 اک ( یدنفاقحسا )

 ردشلدا نفد هننادىم

 ريم ٌةبتابهد ۱۲4۱ بولوا یساغا لوق لوص ناو  (اشابقعسا )
 ردشلیا تافو هدعب هلا لزع هد ۱۲44 یدلوا یسلاو ناو فاریم

 و یناجرت هناسرت بولوا انش ناسلو یدتهمردبلهبنای (یدنفاقعسا)
 هد۱۲۲ یدلوا یلاجرنوام ناودهدنسید ن واكنسهدعقل اید ۰۹

 تاماکعسا لزعلاب هد 44 یدلوا ندناکحاوخ هلبتراظن کرس ةوالع
 هناخ هسدنه هلا لزع هد ۲4+ بودک ارومأم هناقلاب هلیت رومأم

 تردقلعتم هدضایر مولعردشلءا لاح را هدتمدخو قردلوا یسهحاوخ

 داوشناتساهد ۲ !نکیآیاجبرتهناسرت ردراو نیت رب یلرکد ہر وک هننامزیلدلح
 ردشاروک یتمدخ كوس قریاوا رومأم هبهلاکمهدندورو یسامت ودزیلکنا



 س
 هد ۱۱6۵ هددشیدنلک هردلح هلک یک ها تا سالف هدب یدل زا یسلاویسلفت

 هدنناضمر 1۱۹١ یدشل زا ةر وت هنس هدهع تولوا سلف زارکت

 وداع یدا تاذ یصیتم ؛ مدتقم یدک یزو ننس یدلیا لاحرا

 يودع كر وواش اپ فس و یر دار ءاشاپ نسح ی ود كناو اشا دجا اح

 رداشاپ هدرلدافحاو اشا ےھارا

 هد ۱۱۵۰ قرەنلوب هدنتناماانن تراع ضبقتلاب ( اغا قعسا دسلا )
 زا رکود ۱۱۲قرهللوت هداشاش صید ال ءدا ۱ههردشا وا یک رک

 :هنسهساکیدنفا تع#4) و یدلدنا سيح هدن رخ الایذاج ۱۹۸ یدلوا یک <

EEREهنسّوآ یدنلوالزع ءد۱۲۷ ۱ یدل وا یک که  

 قیمااش یماح هتزایاو یاد کک وق اشا دج رادصلس هدنرخآ

 تافو هدنستلآنوا كننامش ۱۱۷٩ یدلوا یک رک اتار ہد ۱۱۷۷۲ یدلوا
 یالدنا نفد هجا هحدرف ردشلوا یدتفا دچا یدامادهشر اکا

 ( یدنفا دارمدج ) ندننسردم یودخحمو هد ۱۱۷۸ اغادودسلا یردارب

 ردرا و یرلهعشچ هدن رة رکو هدز وقکب رایدلدنا نفدهننابهلا تافو هد ۷

 ه هرناسو عاشم یدا راشلوا ع هدنسهاس یعابنا بولا یخ تیافب

 رک | ىدا را لاسرا هده وند رولک هلابقا هتلود لاجر نم هلا ماقتا

 بودروتکلام ندا وروا یدارول [ینلثمكس كنکیدر و هسیاردا تدوع

 باکز بولوا سرتسد هراخا رئاد «هقشلوب ندرلینحاو ردا ثراج
 یدنا بظاوم دیهالمو یهانم ةولصلاكرات یدا رلیا ضرع هبیلاع

 نکیا یثاب یحان روط هد۱۱۷۱ قلاب رد ریصکب ( اغا قععا )

 لزع هدب بولوا یشاب یجبرغز هدنسهرغ یر ۷۴ و یشاب یحلوصکس
 .-.یدلوا توفو

 ( هداز قعالع )۰ .(یدنفا قعسا )
 نوا كنم اى ۱۱۲۰ ردسودخم یدسفا دم قحالنم ندلاجر

 هدنیح ر۷۳ یسالنمرانف رهشیکب هد ۷ شنرادم هد. ۱۱:۳۰ یدلیادل ون هدنشب
 هدن رخ الایذاج ۸۳ یتسالنمهکم هدنلا وش یسالنم رصم هد ۷۵ یه ابهر دا

 لاک الادب بولوا یرکسعضاق لوطانا هدنرفص ۸٩ ین اق لومناتسا
 یردسضاف لیا مورهدتناضهر ۶ یتهلاییامور هدنرحالایذاج ۲



 تس ۳۲ س
 هد ۱۱6۳ ردشلوا النمو سردم ردیلهرصیق ( یدنفا قعحا ) ۰
 یدلبا لاح را

 ( یدنفا قحا (

 هد ۱۱۳۵ سردم ردیمودخ كاوت كندنفا لیعاعما قحا ونا مالسالا مچ
 هنسوا یدلوا یسیضاق لوبناتسا هد ۱۱۳۹ یسدناب کم ابقاعتم ,یسالنم ںیمزا
 یدگدا لع هد ۱۱۳۷ یدیلوا ین" تک هدنداحا كنهغامطلا راد

 ۲۱5۵ یذلبا لانصفنا هد ۱۱6۳ :بولوا یرکسعضاق یلوطانا هد ۷
 دلیا ن هب هيهانوک بوسسهکح یتعقوو لابقا مالسالا س هدنلوالا میر
 یسهباب لی مور بقاعتم ییلوص و بونلوا قالطا هدنرخ الا سس ۲
 یدلوا مالسسالا مش ینوکی عنکیا نوا كنلوالا یذاج ۱۱2+ ردشلوا
 هدفا یردن یدلیا لارا یتوک یصچوا كس رخ الا مد ۷
 کاکوکصو قیاوو یدا یراع ندماخن منم «:فضع « لیضاف ردنوفدم

 یدا رز و نایک یدک يسلق تزجا لکدقلآ سه داع تال وضح

 قانوقر هدنعاب مالالا مس دیا رانا. لوم هده ندوصنمو لو زعم

 جوزت یتسهعرکكندنفا یلع هداز یعقمشپ رد اث هدهئالث ةنسلا یدلرتو

 دجنا ندلانز ) ندنبسردم هکیدلک هلوصح ندنا یرینص مودم بودنا

 كوس زدنؤوفدنم هدنراوح عف یدلیا تافو هد ۱۱۷۲ بولوا ) یدسنفا

 ددیدنفا ىج ندرودص .یودح
 بول وا ماما هباشابسالا ردیلبالا شوخ هدینومطف ( یدنفا قعسا )

 یسالنم ماش سلپارطو یتا هرونم ةندم هدعب یدلوا سردم هد هاو

 (یدنفا نیمادجم)یمودح ردندن رمعمیدلیا اف و هدن رخ الامير ۱۱۱ ردشل وا

 ماش ۰ سردم بولوا .دوهشم هی ( هداز یاما اشا سالا ) ید

 هداروا هدنس دعا یذهنسوا یدلوا یسالنم هرونم ةندم ۱۱۸۵ و

 ردشلیا لارا

 ( اناپ قعسا )
 رومأم هب رح هلیفلف رصتم روک ذم ءاول هد ۱۱۱6 ردندشادناخ ردلح

 ۱۱۳۱ یدلدا بصن رارکت ءهرکص «دهبیدنلوا لزع قلارار ردشلوا

 هيج هد ۱۱۳۷ یدلروس ناسحا ترازو ٌهمر هدنحوا نوا كنلاوش



— ۳۲۵ — 
 رددنفا فراع یودح كاو

 ( اغا قحا )

 ءرکص ءامچوا یدلوا یماغا هداعسلاراد هد ۱۰۵۷ ضیفتلاب هدنونامهیارس
 یداروتک هشلاغا رارکت هدنوک چاق رب یدلدا لزع هرزوا كقک. هرصم
 ردشلبا تافو هداروا یدلدا لاسرا ًایفتم هرصم هدنوک ترد چوا هدهسیا

 هلکمتا لتق یی یجروک بولوا کب یرهشریق (  اشاب قحا )
 یدلوایب رلکب هریتو ندا هدعب کب رلکب هینوق هد ۱۰۵۸ یدلیا راهتشا
 یدلبا لا را هدعب بول وا لع هد ۷۲

 ہد ۱۰۷۱ بولوا ندناضق ۰ ردللوبناتسا ( یدنفا یبلاط قحا )

 ردیعاش یدلبا لاحرا

 لزع هدعب یدلوا یساغا رلهابس قرتلاب ) یدنفا قحا حالا (

 یدلږا تافو ییعوط هنګ را ۱۰۸۰ یدلدا ین هنراصح زاغو تولیدنا

 دتداسرد ردیمودخم یدنفا ىح یلهمرا رددرک (  یدنفا قحا )
 یداباتافو هدنرخ الا یذاج ۱۰۸۲ یدلوا یسالنم هتردا ۰ سردم بولک
 درون هداز « قحا درک » یمودحم رد رسفم یدلدا نفد هدجا هحعءرق

 2 ( ندندافحا ردرلیدنفا هللا ضف ۰ ې هدب رام ود كنا رددنفا

 یدلواتوف نوک ی نوا كنناضمر ۱۱2۱ نکیا سردم ( یدنفا دم
 ۲۰۲ بولوا روهشم هد « هداز قحا » یر ندرللعوا یدانیکع لها

 ردشلبا لاحتراقرءلوا یسالنم هرود «رکصو یمالنم دارفلبهد

 یدلوا یجءرکذت هنلغواو داشا دج یلیریوک ( یدنفا قحا )

 یدلوا دورطمو لوزعم هد ۱۰۹۰ بولوا یهاشدا روظنمو مدن هدعب

OTEردبوسنم اکو « یدنفا دجا یسهحاوخ قضا » یدلیا  

 سردمو یبات اشاب مهاربا ءرق ردیلدروہاب ( یدشا قحا )
 ردفراعم بحاص یدلوا توف هدنلوالا عمر ۱۰۹۹ بولوا

 ( اغا قعسا )

 هش رشلا ةداعسلاراد هدنبجر ۱۱۰۵ بولوا یساغا شاب ناطاس یصاخ

 هدعب ردشفل وا مانعا هرصم هلا هفولعو لرع هد ۱۱۰۰ ردشلوا یساغآ

 یدلوا توف
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 یدلوا یسلا و كسالسو یدلدا لع هد ۸۸۸ یدلوا مظعا ردص ابا

 ر هدداع سرد یدنا ساسدو مدقمو مش یدلیا لاح را هدارواهد۰

 رداشاب دجا كيدک یداماد یدای رسم

 ناطاس رصع یدنلوا یکپ یسەرق ( هداز لارق ) ( كب قحا )
 رارف هلا اشاب دج زوک ءرق بونلوب هدنرلهراحم رصم هد ناخ دز
 یدلوا توف هدعب یدلوا بوکنمو سوبحم هلبسمتا

 هدشرح رصم هد ٩۰۹ ردنداما ( یمارطم) ( كب قضا )
 ردشلوا ددهش

 ماشهد۹2 ۲ وسردمر دمو دم یدنفا مهار ب!یلب وکسا . (یدنفایعتا)

 « همانقصما »رد عاش و یجهفطا و ج صف یدل و !توف هد ۹4۳ بول وا یسالنم
 ردفلوم خراب ما

 یدایا لاحرا هد 44۷ بولوا یئاب م ( یلچ یدعس قحا )
 فسو یسهلوک ید دعسرب بولوا حارح ( یلج قحا )

 یدنید یجنغزق هدعس هلنعوق یربم یدنن
 یسواز یعشاپ ندههدنشقن هدهس ور ردلهکت ( یدنفاقعخا )

 هننراوخ هکت بودا تافو هدنرصع كلاث ناخ دارم ناطاس یدتا ان
 ۱ یدلدا نفد

 یسجهلاقمیرفک: ہدكاث ناخدارم ناطلسرود ( شواچ قحخا )

 ردشلبا لاحنرا هدتمدخ و بولوا

 دعفد کیاو ریمزا هرک ترد ۰ سردم زددایرفغ . ( یدنفا قعسا )
 لاحرا هد ۰ "الوزعم ردشل وایسالنم هىهات وکو هنسوب «یرانف رهشکی

 ییدتک هلدورو كناکش هلغلوا هلصوح كنتو لادج هد هسیا ماع یدلیا

 یدا رولیدا لع ندرلرب

 دراو یتهلو یدعس (حارس) ( یلچ قحا )
 زدییاب یدجسم یبکنیک ( اغا قعسا )
 ردجابهرق یرد زدیمودخ یدنفا یلع چ ( یدننفا قحا )

 كرباظنو هابشا یدلیا تافو هد ٠۰٥٩ یداوا یسالنم همرکم کم ۰ سرذم
 ( یدنفایر وهظ اص هداز یغابهرق ) یودخ ردشمزای رلهلاسر هنا م ضعب



 ۱. ET IT ن لک اب
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 هد امش و .روطام هنتبهم:یزکسع رنس هنراو مرر الا یدابج ۷
 هدنب یعلوا یشاب یجب هد ۱۸۹ بولوا صالخب طلادعب یدلوا ربسا

 رتا لاحنرا ےرکص ندنلاس ۱۱۹۵ بول وا یساغا رابهاس هن هد ۳
 , یدا دیم و مدقم

 ىجا تاز i بولوا نهانا خرومأم ) یدنفا ِتاقتنا (

 یرادرتفد نوبابمه یودزا هد ۱۰۲۳ ندتشلوا رادرتفد شاب هنر اشا

 رداشاب ىلع یداماد :یدلوا توف هد ۱۰۲۵ یدلوا

 ناخ وزاصهشرب هدنلاحش رایردب رديمودع كتسابلا . ( كب قعسا )

 ىس هنا و | وم اییهنغم یدنا .le لغاع « یدلبا تافو هد ۰ یدا وا یی

 ۱ ردود یبهکت سا كا كقب رط وا هکیدتباان

 هدف کر هنتتس وب هد ۸۱۸ بولوا ند هی یایا ) ك قحا (

 یالوا كى یتسیعینودجم هنری هللا زا هد ۸۷۰۰ ندشنوآیاو یجنرب

 رده راحو یسهدلاو زدم ودحدل ویبثكکب ها رباینامارق. . .(یلبقعا)

 قرەقار موری نام ود رکی د نال و ادل وتم ن دنس هلاخ كن راترضح ماف یردم

 دشلنوس کو دبا )| یعجرت ثعاب ییسربک, هقلخ و یدیشچا۔فالطسار ینو
 یهنوق هلتلاخد هنسحنوزوا یکاح نارنا بولوا اق هنیرب هدننافویردب

 مزرهنم یو هساقع کا ندک هنرزوا هد ۲ یدنل و هدنسدعاد طبص

 ردشلوا وع هدروغواو رایدتنا زوبح هرارفو

 هد نواه رصع ناخ دج ناطاس عاف ردیشبح ( هدد قعسا )

 هدننافو تولوا نکان هدننهکت رایدنه هدر وخر وخ یدداتاذرم ندهنظم
 یدادنا نفدهاروا

 (اشاقجسا)
 ند هعیعث یاصا . ردیفللغوا و یس هلوک كني اشاب ند هعدق یاصا
 ترازو بودا یرلان وامه معدن ریدقتلاپ ینا دام ناطابس یتامدخ هلغلوا

 تمدخ ردق هشراتافو بوروتک هدکلرب هناسدنغم یتحیدروس ناسحا

 کصو یلوطانا هدمناخب دج حفلا وا ترضح رصع یدردنلو هدنرازو

 لزع هد ۸۷۷ ردشلوا مظعا ردص هد ٥ یدلوا یکی رلکب ییا مور

 نوجا قلخ نیکست هدنلاحنرا کان راترضح هبلاراشم رایرهشهد٩۸۸ یدلدا



cA ê سم 

 ۱ 5 ریفصبصانم هلتبسانم و 4 یدل رب و تالناکجاوح هدرفچنالوامفاون واصل

 ہدعبیتاکی رح کمد ۲۲۸ یسیج هبساح نیم رح هد ۱۲۲۷ ب والشاب هطبض ین هہنا ود

 تایم )39 چاتربو یاپش واچ هد ۲۳۲ و یرظا هناخوطو ینیماهرا
 هب وللدم دنس |یذ ۲۴ 4 بونلوا.لزرع اتام ب ۲۳ یبلوا یسا

 ۲۳۹ هدهامیحزوقطو ییا هیاسر هد۲۳۵ هلقالطا هدندمزا دوا ق

 یدنفاتلاح هنهدنشب كن: ۳۷ یدلوا یس ادیتک ترادص اسباب ہد ر

 ندابوا بونیردنوک هکبنالس نوک ی ستریا یدچل ول لیپ واوا ھنیرکم
 یوکتسع سم ,هروم هلراقاعس یرهشکبو یرهشرقو هدکبن هلترازو ۀبتر

 قردلوا یاقماق یزکسع رس هروم هدننوف اشاب دوم یداوا زومأم هتتعم
 تلاح دنع زن تلاح یدلتوطهباچ یلتدم بولقتص ندنب انیبعت و هفولع هلرکسع

 «هاه ۶ ندنت نمل ر و یربخ ینافو كياشناب دیشر وخب هلسادعا كندنقا

 یدبا زدتقم « ردم « ۳ یدلیا تافو هدنرخ الا عید ۱۲۳۸ بود

 دجا بیرا ) یدشحن ردشلوا توف هدناضهر ۱۲6۲ ما هسیف یسهدلاو

 دسجخ الب هرکص « هیفوص هدنلاوشب ۱۲۷۹:بولوا سردم هدانسهنادب : ( كم
 ۱ ۱ زباشلوا توفقرمل وا یمالتم

 ( هداز لیلخهرق) . , ( یا دم برا )
 هلغل وا یعهداز هع رک یدنفا فراع هدازیع رالی دم یردنفا تک دچا

 هدنښوچ |یذ ۲۹۰ ښسردبم ردشلوا فو رعم هند « یدشحب هدازنیع «

 ۲۲۷۸ یضهان لیوبناتسا هرکص یسهناب همرکم ۀکم هدنلاوش ٩۳ یسالنم بو
 بول وا یرکسعیضاق :لوطانا هدنس هج اید ۲۸۲ یسهباب یلوطانا هدنجر

 لارا :هدنشب نوا كنسهچ |یذ ۱۲۹۰ یدلوایسهباب یلیا مور لاک الا دیب
 یدبا تور بحاص « عنجاوتم یدلدبا نفد هینربق ییدلاو هدیوبا یدلټا
 پیج لوزعم ند ت ولوم رصم یودحم ,یدروتک هبشعر هدشفارابتخا

 : رددنفا

 ردندنسارعس یرصع ینا ناخ یا ناطلس ( ندلارو یرهزا )

 یجاتس هدنرفص ۱۱۷۰ بولوا یتصاخ > ( اغا دم سیا حالا )

 دیفسرح هدننرح هیسور بولوا یماغا رایهاپس لزعلادعب یدلوا یئاپ
 بولوا یثاب شواچ هد ۱۱۸۵ یدلوا یس+ا روخاریمو یرشابهزتخذ
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 ردش هدنلوالاعیر ۱۱۹۹ یدلوا یظفاح قاحو هلا یللاو هموق هدعت

 بونلو هدنرح هبسور یدلوا یظفاحم تګ هنا هدهدعقلا یذو یظفاحم

 هدنلاوش هنسو یدلوا یظفاحم لارا هد ۲۰۵ یسلاو هنسو هد ۳

 هام کیا رب یدلوا یسلاو هرتساس هد ۲۰۰ بولواریسا ههسور هدنحام

 یدا مدقم « میش + روع یدلوا توفهدنر وص

 بولوا ندنساحا دورا ( هداز اشا نام ) ( اشا نالسرا )

 هرکس لو عف هد ۲ قرداوا فرصت نکهقود یناریمریمهمراپ هد ۰

 یدلوا قوتم
 ردندرامدآ نانلا هن هناهاش رکانع هدماظن تیادب - ( كب نالسرا )

 ردشلبا لاحرا هرکص ندنلاس ۲٤۸ بولوا ییالاریم یراوسهدتدمزا
 هلغلوا روسج قرملوا یاقمعاق مسرد زد درک (اشاب نالسرا )
1A۲تمدعدلاوح وا یدلوا ف رصم نازوف ی ریمریم را د  

 ردشلتا لاحرا هدندمزا نکردا
 ردءداز یدتفا فسو بورضم ) یدتفا دسا دیع دشرا (

 ۰ شردم ردسودحم یدنفایلع هداز برع ) یدنفا ینلعصم بیرا (

 یدلوایسالنمهرونمندعهد ۱۱۱بولوا یسالنمماسهد ۱۱۵۵ یسالتمهطلع

 یدا فک لها ۰ عاش مع یدلیا لاحترا هداروا هدنلوالا عمو

 یمودخم رکید یدلوا یتاک شاب نیمرح ( یدنفا حماس ) یلعوا
 رددتفا ) عاس دج )

 سردمیسادخخک كندنفا تلا ضنفەدازداماد ) یدنفا دجا بیرا (

 یدشنا دارم ندرودص بولوا ندناضف رد و دم یدنفا نیما دم

 شوخ یدلبا تافو نکیا یسضاق هلاحرت هد ۱۱۹۵ ردشفلو ءدنسءرناد

 كردا تافو هد ۱۱۸۰ هسیا یدنفا نیما یرد یدا رهام عاش تی

 "ردنا نفد دبهحلدوس

 ) اشاب دجا بورا ۱

 ناود هدا ۱۹۲ ردیموودتاغا دم یجاح ندن راک |یغاج وا یکم نولامهیاررس

 یرصمندولزسنارف بول وارادرهم«یدنفا م 2ا ار ردشفلواغارجهنلقنوامه

 ۲١



 ۳ ۷۹ بول هداروا هام بلا شب وا یسلاو « زاد ۰۹۹ و

 ۱, یتایصع هلتدح كرابلقالفا یسمروا هلا هت هنسک وک كنکب قالفا هدنرلخمرات

 9 رداشاب نیسح یودخم لوا قزخ یتمو "الصفنم هلكمتا حاتنا

 ۴ هد ۱۰۹۶ بولوا یفرصتم دج ( رطاش ) ( اشا دج نالسرا )
 یدلوا توف ی دکتر تا

 ( یلغوا ییءرطم )  (اشاب دم نالسرا )

 ٠ هدنرقدلوا یصاع یسلاها كناروا بولوا ندنراذک اس هلبح هدماشسابا رط

 . یدلوا یتکبرلکب ماش سلبارط یناریمریم ةي راب هد ۱۱۰۵ بیدأتلا لحال

  یدلدا هوالع ماش تلایا هرازولا عم هد ۱۱۱۲ و ېچ تراما هد ۸

 وإ یدلدا ريمضفی رش سدق هد۱۱۰ ۍدنلوا لع ندماش هد ۶

 توف هذنسید كنلا وش ۱۱۱۵ و یدلدا هوالعو ناسحاماسی مایا رط ۳

 یدا لاسالا مدعوما ع طبرو طبس ردشلوا "
 ) اشا دج نالرا )

 و TE یدلوا ناریمریم هاضاف رصتم یرهشربق هد ۱۱۳۷ ردلهتتخحا

 ترازو هدعبو یسلاو لصوم هلبس ها یلبا مور هد ۱۱٩ یسکب رلکی

 ردشلوا توف هدرلفرطوا در ربو
 E ( ناخ یارک نالسرا )

 . یدلوا یاغلاق ءرکصو نیدلارون ردیمودخم یارک ملس یجاحخ یارکتلود
 ۱۱۸۰ یدلدا لزع هد ٩۸ بولوا یاخ مرق هدنرخ الا یذاج ۱

 . اشراد لارا هد ۱۱۸۱ یدلوا یناخ عرق اما هدنحوا نوا كنلاوش

 ۱ یدلیا
 ۱ یوم هد ۲۰۲ تولوا ندددزیکنح نام . ( یارک نالسرا (

 شیلچ هکلنفجیدنک ن دنسمتا ردك یارک زابهش هد ۲۰۳ یدلر دنلوب

 3 ردشلو ماتخ یر «دارواو

 ( اا دم نالسرا )

 . هدنرخ الامير ۱۱۸۰ ردشلوا اد هباخاب ناک ریو کن 4 روشی

 3 1 قمرووا هد راصبموط هدمب یلتفاحم هماح هلا هولارود یدلوا ناریمریم

 : یدلروسناسحاترازو هد ۱۱۹۷ یدلوا غوبشاپ ه رکسع كمترد هرزوا



= 
 ضف اناحنا رد گلا رود دلککب ٌلکب هداب و او تالابا ردق - بر ¥

 هدا ولت هد ۷۶ یدل وا یک کب ندو ه» 4 یدل وا قفوم هزاب 1 :

 نکرولیدنک هنونامه رفس ندنسلوا ببس هتک هلا نشد كنت هلق اقافا
 هدنود بولوا ذوفن یذ « یضس ردشملروا یو هدنکؤا نوا غاتوا

 دلتا باکترا كرلن ون هلهاوا ةتؤشم للاباال یدلنا ثادحا هناخوراب
 جن یتساعد دن كننردب یئان ندنزابتخا یعاضوا

 ۱۰." یدنل وب لاس هغ ضن ۂدنکللکب ناوطخ ) اشا لالسرا ۱

 مور هد ۱۰۲ تولوا ېپ هلاحرت هنس هن هدغب یدتنا تعاند زا

 یدلؤا دیهش هدنررهرام نارا قرهلوا یسلاو لا
 یذلوا شاب یعهاش هعفد کیا بولوا هقرفتم ( اغا نالسرا )

 نسم تیام یدلدامانعا هلترافسهدنه هد ۱۰۸ قرلوا یشاب هقرفتم هدعب
 رد ادا نکیا

 ار ینادخک هدلاو ردود غمار وف رش عدس 00
 NESSES مت ۈكەدنتاف و كنسیدنفاهد ۱ + کیا ینادخنک كناغ
 < لوقم یدلدا نفد هدغماج عش هد زادکسا یدلیا لاحرا هد ۰

 یدا ریخ بحاص
 ( اشا نالوا )

 هد ۱۰6۸ یدلوایلسم ندا هد ۱۰2۶ ردسودخم اشاب نالق هداز ییاغون

 بولوا ززو هدب یدلوا ییبلاو ماش هرکص بولوا یتسیکب راکب شعر
 ةداتناتضم ر ۱۰۰ برولوا یتسلاو دادا هدنة ةا ئذ ۱۰۵ ةلابال ورود

 ىدا لقاعو عیعش یدلیا لاحرا هدنبجر ۱۰۱ یدلدا لّرع

 لاو یس هدشاف و یردب هد ۲۳ ردس ودح اشا رفس یظفاحم صراق

 و کن: یدل عابتا «ینیجر وک ندنتدح تح یدلوا ضراعم ءدقدلوا 3

 ظفاح هلا ترازو ءدننافو اشاب مسو یس هدازمتهدا ا توک تف

 ردشلدما لثق اهتم ہلا اشترا هدنلاس ۱۰۹۱ یدلوا ضراق

 ( ناج ) . ( اغا نالسرا )
 هرقنا هدعب شاب یجرقاج هد ۰۹۰ی یشاب یحافوط بوقح ندن وام نیبام



IR 
 ردد وف دام هداوادکتا یدلبا

 بیجنلالب یسادفتک اشاپ یتوفص .یسوم . ( یدنفا لیعاسا بیذا )
 یدبا رااح یتسهبنر یلواو یساضعا یسلجم هی ردیلوا مود یدنفا
 ناود ناجرت زدن وفدم هدیونا ردشلوا توف هدنسىم زکی كن رفص ۱۳۰۲

  یوومأم هلدعو .ینواعم فارفلت توق ندلق .. .( .یدنفا بیدا )
 هرادکسا هلتوف هدرلدنسو یدا بوسنم ه یدنشقن تشرط یدبشلوا
 .یدلدانفد

 ( یدنفا مهاربا بیدا )

 3 بوشش ندهتلام ندعلنا دل وب هد ۸ ندننللص یدنفا ندلارون قع”

 3 - هنوط هدناوالا حر 6 یدلوا یراد رفد هنوطو دو یراد رتفد نع

 ۱ ۸3۹۰ قیراشتسیلام هدننامش ۸٩ و یرادرتفدنع لزعلادنبو یرادرتفد
 یافاخ رتفدو یرومأم قشحممناتشر اغلب هرکطو یساضعا تلود یاروش

 ۱  یدلوا البو یرظان هیلام هد ٩ و نير تابساحم ناوید هد ٩6 و یرظان
 ۱ ۳ نوک جات ن هدنمرګ ۳.۰ یدلوا یتا تاموسر اقىت الاب هدهام چاق

 طا تاموتسر هن هللا ماح رتسا ینوفع هد هسیدلوا یرظان هنلام ابا ردق

 هنسه رت دو ناطلس یدلیا لاځرا ینوک یت وا كنناعش ۱۳۰٩ قردلوا
 یدا ر ويعو رو ربماظن و «تفیفع ۰ تا یدنل وا نفد

 | ندنمادخ ساع لبطضا ( هداز قناتسب )۰ ( یلج مهاربا یرذا )
 رد رهام عام ردنلیا لاحمرا د ۲ تولوا

 ۰۵۸6۸ ردیمودح كد نب نایلسلغوا ردقلاوذ . .( كم نالسرا )

 یدادا لتق ةتنب هد ۸۷۰ یذلوا براحم هلا نسح نوزوا یرادمکح
 . تفیطلیب هم العو ندنم هلالس هقجالس ( میلق ) ( كي نالسرا)

 هنرززوا اشا دجا كندک یدبشلوا كب هناروا قرلوا ندنداتفحا كى

 it كاع يمض بولا ندنلا کلم هد ۰ بولیردوک

 ) اشا :نالش را ۱

 3 < ت

 3 . ندنلام t٤ بوتلو ندنرلکب قاس Sk اشا د هداز اشا ې



 بس ۳۱۷ —

 ردیعاس یدلیا تافو
 هد ۱۱4۹ نکیا یسبضاق هدران ردیلرکب راید ( یدتنا دم پیدا )

 رد صاشس یدلوا توف

 ردشملوا ندناکحاوخ بوش ندیلاعباب . ( یدنفا نطصم پیدا )

 یرزح ردشلوا توف هد ۱۱۵۲ یدلوا لوا ةرکدت هدنترادص اشا ضوع

 یدلیامماح لعضو ریتم هندحسم نیسح نسح ردنوفدم هدنعماح اساب مساق

 ردشلوا ندناكجاوخ بوشت ندم ( یدنفا نطصم بيدا )

 یا لاه را دن درد هات هدعقاا ید 1۸ هلا هي اود بصانمرود

 . ردوفدم هدوا

 ندناکجاوخ ضیفتلاب ردیمودخ كب ىلع ( یدنفا نیمادج بیدا )
 بولوا سی ونهعقو هدنونامه باکرهد ۲۰۲ یدلوا یک و یحتاف رمشت بول وا
 هد ۱۲۰۹ ردشلوا سیو هعقو رارکتو یجاضشرشت هدشاوش ۹

 حون هدرادکسا یدلیا لاحترا هدنطابش ۱۲۱۹ یدلرو هرخآ كلسيونهعقو

 ردندنفا بیج ناهس یودخم یدزاب خرات كلهنس جاقرب ردنوفدم هدنس ویق

 اشاپ لیعامسا هداز یلسالم بولوا ینابعا لیدنتسوک (اغا بیدا )

 ردشلبا مادعا ینوقرملوا ءانکم هللا نخ مارب هد ۵
 ( هداز فرش ) .( یدنفا نطصم بیدا )

 رهشیکی هدنلوالا یذاج ۱۲۱۰: سردم ردیدیفح النم دج مالسالا میس
 هدنلا و ۹ یدلوا یه هکمو یسالنم هسخ دالب هدعب یدل وا ییسالتم

 هدنلاوش و یسهاب یلوطانا هدنسلوالایذاج ۲۳٩ یدلوا یسبضاق لوبناتسا

 هدنسهدمقلایذ ۲۳ یداوا یسهاب یلیا مور هدو یرکسعضاق یلوطانا
 یجب یرکی كنس هدعقلایذ ۱۲۳۵ یدلوا یرکسضاف لیا مور لعفلاپ
 ردددبعمر یالع یدلدنا نفد هنعماح نیما هدرادکسا ردا لاح را نرو

 ۱ ردیدنفا نیدلایمت یبودح

 ردنمودم یدنفایسومیراددبرت هيف وصايا . ( یدنفالیعام|بیدا ۳

 هدنترافس یردارب یدلوا لخاد هنلق یدما هد ۲۵۲ و هترادص"یوتکم
 تاک هبحراخ هدنرخ الا یذابج ۱۲۹۶ بولوا یتاک شاب یترافس هنایو
 لاح را هدننستلا نوا كنسهدعقلایذ ۱۳۹۹ یدلدا لزع هدنلاوش یدلوا



 e ۳۱ سس
 ۱۸ اب درک را یجیوط هد ۱۲۳۷ (ائاپ مهدا )

 یساول دسرح تام هد ۷۷ یدلوا و هدا رغلب ی یدشلوا

 اب یه یمهرباد یجم وط هدنرکسعرس بای ضشتلاب یدلوا قیرف هد ۷۹ و

 یشاتکب یدلیالاحترا نوک یحنزوقط یمرکی كنمرع ۱۲۹۲ یدلوا یسینات
 ( كباضر ىلع ) ندنراداقمماق یحموط یمودخم یدلا ربدم انشآ ناسلو

 ۳ هدسکیا یدلبا تافو هدنرب یک كوالا یداج ۳

 ۳ رلردنوفدم
 . لاحرا هد۱۳۰۶ قریلوا اولرم بوشت ندناح وط ) اشاپےھدا )

 چ ردشملا

 ( اْشاپ دوج مهدا ) یرایرهش داماد

 o ۲1ب ولو|ىموداشاب لعد قسانادوف

 یرلترض> ناطلس هففر هدنلوالایذاج ۷۰ یدتا لوخدهب هبرحبتکم

 هد ۷۶ یدلوا قیرف ارحالاب عج ل و هدنلاوش ۷۳ یدلوا یدنات

 بومبا لاصفنا هدنلئاوا ۵ لوا اضعا هالاو سلحم ترازو ةسراب

 یدلوا رومام دهلاع سلاح هد ۱۲۸ ؛ یدلوا اضعا رارکت هدنرخ الا عید

 ° یداواندمارک نابعاءد ۶ یدل وا اضعا هتل ودیاروشرار 6

 ندض شارف ییدلوا هدقعایورند هنس کیا 7 هدنحوا كل والا یداج

 كج وک ردشلدانفد هنسهچاب هر دوجناطلس یدلیا لاحترا قرهیسهقلاق

 یدلاق یسهعرک ر یداوا توف هد ۰۵ ( كن ىلع دج ) یودحم

 ۳۱ ههرص یاروشو یالاریم ضیفشلاب ند هرم  (اشیپ مهدا )

 ۳ كنسرخ الا یذاج ۱۳۰٩ قردلوا زواج یزوب یتس یدیشلوا ابضعا
 1 رد وفدم هدندرا هناسرت یا وا تو نک

 ۱۳0 زا لنردم ریل هسورت ( هداز:لاقب) ( یدنفا ىلع یدا )

 ۱ ندارمشو نیسردم یودحم ردرهامو عاش یدلیا لاحرا هد ۷

 ( یدنفا نطصم ) یودخمرکید یدلباتافو هد ۱۰:۳ ( یدنفادجم یعط )

 هدنراخربما یدلیا تافو هدنلاوش ۱۰۸۷ بولوا ,یسالنم رادکسا ۰ سردم
 ۱ یدا داب شیورد ردنوفدم

 9 ی ردیسیجاتک اش "اپ مهاربا داماد ( یدنفا دج پیدا )



fo. 

 ( هدننن الو كناشان سابع ب ولوا ندنسا ما. رصم (اشاپ مهدا

 و یدلوا قرصتمسدق هدنل والا یذاج ۱۲۹۵ یدلک هداعسرد  ۰٩هدنحر

 یدلوا توف هرکص تدم رب لزعلادعب ردشلوا قرصتم ناتسزال
 ) (اشاپ م ددا

  CoSهدنلاوش ۲۷۰ یدشلوا یشابیجویف تی اساپنامع

 هلق هدنل والا عمر ۷4 و دفوص .د۷۳و یرصتم كسره هلیسهناب یلیا مور

 تولوا یسلاو مو رضرا ترازو همسراپ هدنلئاوا ۷۱ یدلوا فرصتم ۷۷

 هدنناعش ۱۲۸۰ بولوا یسلاو هرقنا هدننچر ۷۹ یدلبا لع هدنلاوش

 دروا لالا طسو ردشلبا لاحترا هداروا هدناضمر هرکص هام رب هللزع

 یدنا يلزوب رلوک ولیوب
 ) زبقلاب اردت بوریک هبدناهاش رک اسع هدنادب ( اشاب یهدا

 نیر هب ودرا یحدرد بولوا قیرف هدنح را ۲۸۰ و اولو. یالا ريم
 لاصفنالادعب یدلوا یباقمعاق ریشم یسودرا یوطانا هدناضمهر ۱۲۸۲ و

 یدلیا لاحت را ۱

 ( یدلوا یساولریم طابتحا زاب ندنرکاسع یجشوط (اشاپ مهدا

  ۸۰ردشللاا لارا هد

 ) بولوا شکارغط رلەنس هچن ( یدشا مهار ممدا ۱۲۸۷
 ود یدا ریپ رب زواعتم ییاسکس ینس ردشلبا لاجترا هدنرخ الا عیبر
 ردشک ارغط مویلا

 ) تاموسر بولوا ندنرایکرک هرشط ( یدنشفا جهاربا مهدا
 یرلمودخم یدایا لاعترا هد ۱۲۸۹ یدلوا سیر تدم رب هدنداشک یس
 بقاعتم یی رم كب دحاولا دبع یاقمع اق بیبط هلکب یدشر یربدموکر و

  ۱۳۰۰رایدادانفد هیراخریمارایدلبا تافو هدنلناوا ۰
 یالا ریم بودا لوخد هرکاسع هدنخرات ۱۲۵۳ (اشاپ مهدا)

 یساضعا تلود یاروش هد ۱۳۸۸ یدلوا یسر هرج سلحو,ییرفو اول
 هاروشهنءدنرخ الی ۰ ویسی هب رح ایناثهدنرخ الایذاج ۲۸۹ بولوا

 لا را هد ۲ تولوا یسب ر هب رګ لا هدر ورم هام رب یدلوا اضعا

 یدنا یلفوقو « ردم یدلیا



 ۳ وا ۹
 مار رح ا عید ۵۶ و یاک هج راج ًاقاعتمو یییجوتکم هیحراخ

 ترا هدنزوقط یر < كفرا میسر ه۵ یتاک هبلاع یاوا دا

 هلملوا ېلوا هدنرفج 6۷ و يراشتسم رکسعربس «دنلوالا یذاچ و يراشتبم
  یراشتسمرکبع بس انتهدنرفص ٩۲ یماضعا الاو سل هده۸یرادرتفدادص
 یدلوا اضعا هالاوسلحم هدنمرحم ۰ یراشتبم ترادص هدنل والامر ۳

 رایکسا ردشلبا لارا هدیروی هاب تم
 ۲ رام لعوا رو وقت هد

 كنرخ الا عید ۱۲۸۸ ( كب رونا نجرلادبع ) ندنسافلخ ییوتکم

 یدبا نیس « باک لقا ۰ ردنوفدم هدناب یدلوا توف هدنشپ چکی

 در یا ندناق رف, یایلص ف رصتم یزاغنب هداز ماخ هلداع ىس ەگ ر ۹

 رداشاب

 ( اشاپ مهدا جاطا ) ۱
 . یقرهللو «دهبناود بصانم ضعب بولوا ندناکحاوخ هللا شات ندهلام

 ` كب لعاسا یزوربس لاصفنالا دعب هد 2۳ لوا قش رادرتفد هد ۲
 ۱ ابا قطا هوم بدلاوش دتفوع یدلوا ونام هضف افلح
 BC یرادرتفد یتودرا رصم هد ۸ بولیدا ف ا س چاق ر

 . دنلوالا یذاج ۰۲ یدلرو ءوالع یتاما رتفد هدننابعش 44 یدلوا یقوت

 E لاعبای یاروش راد لزعلاب هدنلوالا عر ۰۶ یدلوا یرظان فاقوا نیمرح
 ٠ یدلوایرادرتقد هرماع نارخ هدنبحر ه١ لاضفنالا دعب بولوا یساضعا

 و هنلام هیتر هد ید وا اضعا هب الاو سلح هلل نع هدنسهدعقلایذ

 ات هدنحر ۷ یدالبا افعتسا تولوا یراد رود ادص هدنسهدعقلایذ

 ۳ تولوا یرظا تافراضم هدشح حر ۸ یدل وا یساضعا الا و نسل

 E - هدنرفص ٩۵ یدلوا یسیئر هیلام بنا هدنلاوش یدلیا لاصفتا هدنس هدعقلایذ

 .هلنرحم ۱۲۰۹ یدلوا مرلا ےس ترازو ةبتراب هدنمرحم +۸ یدلدا لزع

 ۱ یرابوشخ ید هیظع تور بحاص « نطفتم ۰ نسم یدلک ینافو رخ

 ۱ ردرلکب یردق مهاربا یسلاو نوزیرطو یلع جامل ا

 نوبامنیبام ضيفتلاب ندیلاع بای . ( یدنفا هاربا مهدا دیسلا )

 . یدلوایساضعا الاوسلحم هلسبناث یلوا «دنلوالا یذاج ۱۳5۶ یدلوا یتاک

 ردن وفِیم هداشاپ ردبح یدلبا لاحرا هدنستلا یرکی كننابعش ۰
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 نقد هدندعس ندلاریخ هدنراتافو رایدنلوریارب هما دلاسمش قا هلزکف

 رایدلدا

 ناصلیا هد ۱٥١ بولوا ندنساما دومنرا (اشاپ مهدا ارت

 یدلوا توف هدع یدلوا کب

 ندنسافلخ یدمآ بوشش ند لاڪ باب ) یدنفا یجر مهدا (

 یدلوا ینات رک ذن ہدنلوالا یذاج ۱۱۷۰ یدلوا یجدمآ هرکص بولوا

 یدلیا لاح را هدعب

 یدننا نامه یسضاق ودرا ۰ ( هداز نان ) (  یدنفا دجم مهدا )
 توف هدسب یدلوا یسالنم رصم هد ۱۲۱۲ ۰ النم « سردم ردسودحم

 دلا

 یدلوا ندناکحاوخ ضفتلابندلق ( یدنفا مهار ا فیرش مهدا (

 ردنوفدم دوا یدلواتوفهدنسیکپاكنمرحم ۱۲٩۱ نکیا یسهفیلخ تافل

 هدنلاوش ۲2۲ و یلستم ندا ( یئاب جوبق) ( یدنفا مهدا )
 قرهنلو هدنامدح ضعب هلا لع هد 6 بولوا یتاک ی یمغلو یجهرمج

 هلع رب هلکب تزع سردم ندشادناخ هلف هد ۲۵۶ و شلوا یرظان هبلف
 ردشلنا تافو هلئروص بولیردنوک هتماقا

 یدلوا توف هد ۱۳۵۰ بولوا ندبهاشداب یا رق . ( كب ےھدا (

 ردشلسا نفد هننلرازع یلغوا كب
 و ناملو یدلوا نداما توشش ندهن رح ) اشا مهدا (

 سی رەاروا لکشتلاپ یسحهر ع قرەلوا قیرف هدنناضمر ۱۲۰۱ قرەلوا

 قربلوا هنورطپ ۰ هلایرخد( اشاب مهدا )یدنلوا لزع هد ۳ یدلوا

 راید) وا توف هدعبردشا وا نوامه ناد وق هدښناضمر ۱

 نیحاتسب ( هداز یشاب یحاتسب e كب جها ربا مهدا جالا (

 هد ۷۲ هنا ماود هلق ىد فا بتاڪ ردمودحم افا 3 وا یاب

 ؛۸ بولوا یتاک ادخن ءرکص یسیجهرک ذن هعلق كج وک ییاکحاوخ بتراب
 ارزوو یحافوقوم هدننابمش 4٩ یدتا تع نع هلیسودرا رصم هدنمرحم
 دنس ید یدنلوا لع ۰۳ تولوا یلصحم دن رحز هد ۰ اد



a ۳۱۲ : 

 E د رادکسا یدلبا تافو ینوک یحی رنوا كنمرح ۱۲۰۳ یدلوا اولریم
 3۹ و ردن وفدم

 لیعاع| حراش بولوا ندنشرط یولوم هرکصنداعز (  هدد مدآ )

 یداج ۳ بودک هخ یدلوا خس یسهناخ ولوم هطلع هنر هدد

 . ناطاس رود یدا عاشو یخو روقوو مشتم یدلیا تافو هدنلوالا
 ۲ نکلا رلرولک ندراصح هلا مودقو یان رار هلمنا شیورد هد باخ دارح

 ۱ . هنکشوک للا بودر وچ هدءرص یراقدشانب هنا خوط یشاب یجناتسب
 ١ نمک دن رون هدعببوریدریق ی رلمودقو یان هدنرزوا شاطر و شعروتک

 ییا رظا هتهج وا جس ب و دک رنو ردا هش هد

 لتف یثاب یجناتسب وا ه هرکص نر ی شکاف هاندح سة

 ردشع وق هشاط یدریق ی رامودقو یان یشاب بونلوا
 یدل وا یغوسابتادنول تولوا ندنساما دوننرا (  شات مدآ ۱

 اسان هد ۱۰۸ و ناصلیا هد ۱۱۰۷ هدعبو قرصتم یرخوا هد ۰٨

 لاحرا هدعب یدلوا یساشا هنولد هد ۱۱۱۳ هردوقمسا هد ۱۱۱ یرخوا

 3 ۱ لصعلا دعب ردشللا دلوت هداسرا هدزور ره ( یدنقا مدآ )

 ۳ ۰ شردم بولک هتداعسرد هدبب یدلوا ناوخیراخ بوشالوط یرلرهش
 ۰ هدهسیدنلوا لع هدنرخ الا یذاج ۲۱۱ یذلوا یشتفم نونامه فاقوا

 ۱ كراساه و و یسضاق سدق هلیس هات هنردا هد ۸ یدلدنا بصن رازکت

 ۳ یرلنآ بود هلاکم هللا یاهو یدلوا ظعاو نوچاءفد ینرل هدسافراکفا
 ۳ یدلیا لاح را هد ۱۳۲۱۹ نکیا یعاس هحالصا راد

 ( یاب هدا )

 یدا یدقتعم یزاغ ناخ ناشع ناطاس بولوا ندنسالع ریهاشم هنوق

 كش بودا ماود هدنکلهدا زهش هبلاراشمهتهاکردیداراویلایخد هدتش رط

 . هاشداپ هد ۷۲۰ یدلیا حوزت ینوتاخ نوامیسدعرکو یدنازقرظننسح
 ۱ ۳ 4 ا ر رد اوا توفآ لوا هام رد ند راح

 19 یدا

 ۱ لوبناتساریارب ا ( هددخرف ) یردارب ردیلغ وام ( هدد مهدا ۱



 PT تا ی کن ۳

 ۳ یی

 ج ج

 لیکو سردو ییسضاقرادکبساو باح سردم یدلوا ید ېدنفا

 لاص لضاق یدلوا توف هده لاتح ینوک یت وا كنبحر ۱۱۱۷ یدلوا

 ) یدنفا ینطصم ( یودح ر کید ردیدنفادجخ فایشالا بش ییودح یدبا

 یدل وا توف SERE یرکی ی ۱۷

 یشتفم مالالا جش نکیا ماعسرد ٠ سردم . (یدنفا سیردا )
 زیا لارا ٣ ندنلااس ۱۱۷۲ یدلوا یررقم نوامه روصحو

 ۱۳۳ بولوا یھ یب هک رایت دا (  یدنفا سیردا )

 رد تا لا را هدنسهدعملایذ

 ) ظا سودا (

 كتحر ۱۱۹۷ یدلوا یرابیرهش راد هشزخ ضیفتلاپ هدنواه یارس

 عید ۱۲۰۸ یدلدالزعد ۱۲۰۶ یدلوا یباغا هداعسلاراد دن

 ناطلبم یدلیا لابحرا هدنرخ الا یذاج ۱۲۱۱ بولوا مربا مس دن رخ الا

 بودا عواههط وا نالوایثعن كموحح ی ییا ر لا ملس
 یدا تاذ رب نیدتمو قباص سلبا داشک ینشعن ود ردمد تربع مدنفا

 رادقوح هلس هرص ضفتلاب هدنوامه نوردنا (  یدنفا سیردا )

 دجا دیس ردشلبا لاحرا هدنسکیا كنسوجا یذ ۱۲۱۷ یدلوا یرایرهش

 ردنوفدم هدنسهرد

 (النم ), ,( اشا سیردا )
 .یدو هجا تافو یساشاهد ۸ ا زن برخ اشا ناثع یلغوا نابسا

 هد ۷ یدادبا قیدصت یالو,هلرازوپسر راچانهد ۱۲۲۲ یدلیا طمض

 هکمابعا كرت دو رد قن رهو شغل وا لزع هلکلیا ثبشت هطبض یفعمور
 قیسا تولک هتداعسرد ردشقارب یروبم ندنسح ینلهتسخ هدسیدنارواط
 ۱۲۲۸ یدلدما رفاسمهنبهناخ یدنفا دجم نالاص ه وص یس زای هداعسلاراد

 ردندهلط یدلوا توف هدنسیدب نوا كننابمش

 یهاشدا بحایصم قرتلاب هدنوامه یارس . (اغا سبردا چالا )
 هداتسلدب یمرکب كناضمر ۱۲۵۶ و شلنا تدوع هلا ېچ یاشا هدعب يدل وا :

 ردشلدا ن هد هتسهب رب یدنفا ی رج بودا تافو

 مكعب یالاربم ضبفتلاب هد ن ټیاد ) انشا نيينھا ۱۳

e 



0 ۱ 

 ' توف هد ٩٩۰ ( یلح ینطصم ) ندابطا یودح یدلیا اشنا دس رب

 ن ىدا كوما یصلم هک یسا عاش دما ةنبلا یدلوا
 یدلوا یسلاو دن وهد ۹ بولوا نداما ( اشاب نیردا )

 ردشلوا توفو لع هد ۸

 بولوا ندنازهیناوعا مداخ نوام نیا ( اغا سیردار)
 ردغوفدم هدنشاب «دازهش یدلوا توف هد ۷۳

 هنقنرط یاری بولک هلوبناتما ردیلملاحرت ۰ ( یدنقا لغ ییردا )
 « سیردا » هتلر وصوب هلغلوا یسساب یزر كياشاب مسر سیم یدریک

 قوا یدلوا توف هد ۶ بودا کا حس ةي شضقلا یابلا ما

 س یمودنزاج ملس ناطاس یدنا هدح بحاص ردنوفدم هدشادیم

 هن هلا ےک اررکم یدیا راربد « كت لع یاح » پونلوا یسهناخ
 قلخ یدلیا رفس هبهنوطو لیا مورو هنسو هلتراح هدنلئاوا یدک

 رلردباقبقحت یتامارک ییکو قیسفتو لیلضتیمک بولوا هقرف یکی هدنقح
 ید رلرلنا ثحم ندتسهقدنز و دالا هدرابسرک یراخش ED ی ىح

 ردندفشک باصاو ندهنظم اه تاذوب نکل

 ۱ ( سیردا فیرش )
 هد ٩٩۷ اکرتشم هلا نسم یردار ردسودحم یوا ن نيسح نب نسح

 صالخ ندتکر ش لاف بولاق هدنراما هددم تدم یدلوا همرکم کم ریما

 یدلوا توف هدعب بونلوا عفد ندنلیم هلظ هد ۱۳۰۰ یدلوا

 ( اغا سردا )

 یدلوا یساغا ةداعسلآراد هد ۳ بولوا ندا وعا نوامه یارس

 یدم یسامعا هلخادم هن هحراخ روما یدلیا تافو هدنلا ون ۸۹

 ۱ : یدر دتا یداع

 یمالشم ور: یردم ( ناوخ ژرح )  (یدنفا ییردا])

 یذلوا توف هد ۱۰۰۰ ورم یدلوا

 وپ رلکب هنطا ۱۰۱۳ یخد ) یداماد اعا سبردا ) نداا

 یدمهنلس یمسا یدلوا توف هدعب ردشلوا

 نسج یرکناهح ردمودحم یدنفا یسوم یاو ( یدنفا ییردا )



 تنها ۳۰۹ س

 بتک ةعلاطم اد دتل وزە تدم بولوا رمو لضافرتن فراع ل
 د هدنونف یک رانو فاو تال رفا هللا تافینصت و

 یر رح تاماقمو یخ رات ةکاد فو اع دیه تولوا یسالوط

 د یکرت حدق یسءدافا تاک ردراو یسجرت الا ضعب هحزسنارفو

 ورا وا یسریثک بتک یدا هدزخا ززط یساشناو الما هلغلوا ًاقبطت
 یذىا رولوا لفتشم هللا هملاطم هدنسلاخ مایا هدنسهناتک

 لعم لاس یلبخر هداروا بوشت ندهناخسدنهم (كب تفردجا)

 هغلبالاریم یخد یس هنر بولوا یهاشداب *یناعوطفو ماسر بولوا
 یدلیا لاح را یئوک كليا كن سهدنرخ الایذاج ۱۳۰۵ یدشلوا هدسر
 یدا لماکدنررب تب شوخ ردا یارقا هدقلماسر

 بولوا ییاماییماحبیع هد هطاغ یدنفا یحم . ( یدنفاایحا دیس )

 یدا سیو قیلعت یدلیا تافو هد ۱۲۲۸ یدلوا سردم

 3۱۲٩۲ یدیشلوایالاریم بولوایزومأم هناخهتسخ . ( كبابحا )

 یدلیا لاګرا هدعب یدلوا دعاقتم

 هرلءابد بولوا ندنس هنظم ینامز ناخروا ناطاس ( ناروا خا (

 یدابالاعرا 0 تولوا ندنفاضا زازق ) یلح زکب ادا (

 ( سیردا فیرش )
 9 م یدلوا همرکم ۀکم ریما هد ٥١ ردمودحم هداتق ن. نسح

 ردشلنوا توف الوتقم هدنلاس ٩٩4 یدلوا كرتشم هللا یعولا

 ( یسیلتت سیردا )
 تدخ .كنفالخا نچ نوزوا هدنارما ردیمود یسلت ندلآ ماسح
 یدلیا ترحه همور هدشاد كنه وفص تلود یدسا شفلو «دنرلهماود

 مرسم هدهیتنابس تامدخ یدروم ناسا هفط و ناخ دد اب نا

 نونف یدلوا توف هد ٩۲۷ یدلا یتاونع یر ناتسپرع پولوا
 ردا « هد وبا ردراو یداصت هد دیالب ةتسلا یدا فاو هاتش

 ردسیفن خررات مان < تشہ تشه » لات ردوسنم اکو « یشوک
 نوتاخ ( شز) یسدلاو كندا دج لضفلاوا یودحویسهحوز



 و
 3 تبا ا دوق قلقا یْحرو سو یس هیدلب راد رادکبا

 نفد هشاقن هتوف هدنسیمرکی كنرخ الا یذاچب ۱۳۰۸ یدلوا و

 یدا املا لق طقف ريخ لها ردشلسا

 ۱ (اشابقفودجا)
 ا ندلاحور ییودخ كندنفا یجان یحم نوبامه ناوید ناجرت قبسا

 ی هحیرسنارف هدسراب ابا مولع لیصح هدنرغص نس هلا دلوت ندنیلبص

 ۱ ۱۳۹: و هریمزا بولوا لخاد دنل هج هدوعلا دنعب يبا لاکا

 ابا ۱۲۹۷ و ردشفل و هد رلتمدخ هم را ر وناط هش رکب هدن را رات

 lk نارهط هليا فنص یلوا «دنلاوش هتسواو هنغلاضعا شناد نما

 هلا الاب هدنبحر ۷۳ و هنفلاضعاالاو سلحمهانلوایلوا هدنلوالا یذاج ۷۱ و

 هدقلاضعا لاصفنالاب هدنمرح ۷ و یدلوا. رومأم هنفل رظان یواعد اماعضنا

 الاو سلح هدنناعش ۷۷ بولوا یارک ریفس سراب هدنبجر ۰ یدلاق

 فاقوا ءدنچوا یم رکی كنلوالا یداچ ۱۲۷۸ يدلدا بلح هلا ینلاضعا

 قوم نوسعوق تابساح ناود هدنسکیا تان مای یرظان نوبامه

 لوطاا هدننهرغ كنلاوش ۷۹ و یناضعا الاو نملح هدندم زاو یسر

 ۱۲۸۱ هللا رود یترل-ماح یس هرق هسورب یدلوا یشتفه ییع بناج
 هدنرنوا كنحر ۱۲۸۸ یدلکح هتعانوق بودا تدوع هدنرخ الا یذاج
 ۱ یاس تزادص دب نوا كنسهدمقلایذو نما تاموسر
 .یاروش هدندرد كنلاوش هتس واو یرظا فراعم هدننوا كنلوالا عید

 ندنابعا هدنمرحم ۱۲۹: یدلیا لاصفا «د۱۳۹۰ بولوا یساضعا تلود
 ترازو هدنسکیانوا كنلوالاعمر هنسوا بولوا یسر نانوعبم سلح و

 مزگنص هام ترد چوا بولوا یسلاو هب ردا افاعتم ردشلروم ناسحا

 2 تولوا یرظا فراعم انا هدناثاوا كنمرحم ۱۲۹۰ ردشللا تدوع

 هدنطساوا یلوالا عمر هنسوا ردشلوا لکو شاب «دنرورح نوک شب
 ها لاصشا هدن رحاوا ۱۳۹۹ یدلوا یسلاو هسورب اقاعتم هلا لاصفا

 لاصفنآ هدنفرظ نوک کیا رب «دهبیدلوا لیکو شاب امت هدنعرم ۰

 یکی كنا ۱۳۰ ۸ ردشلوا نکاس هدنعاب وق ETE 1 هلن

 هایقرشو سس ع نسل ؛یقداص ؛دندح ؛ فیفع «میقتسم یدتسا لاح را .دنسکیآ



 اج ۳۰۷ ج

 ۱۳۰۵ ردشمالاف ندناود هز وهام هب هددنس دلاق كورتم هلفل وا یراظ

 ردم كس ندابطا ةرهم رد هللا ثافو هدنزوقط يركب كوالا عمر

 یجوط ودرا یعتلا رذراو یخد یبهلق راثا یک بط تادرفم یدیا
 ردشنا لاحرا هدنسهدعقلا یذ ۱۳۰۰ ( اشابدجا ) یساولزیم

 یدنفا یرکش ق.سا لوا ماما ردد ره ) یدنفا تهز دانچسآ ۱

 یتشتفم فاقوا < النم ۰ سر دم ردندن راماعسرد هبنایلس بولوا ندنبماپرقا
 یجنزوقط نوا كشرخ الا میر ۹ "الوزعم یدیشلوا یسهیا کمو
 یدلدا .نفد هرادکسا ردشانا لات را یئوک

 ترد یزکی زو( یدنفا دجا ظفاح ) یسشاب نذژوم ینماح هیفوصایا
 ردشلواتوفهدنسهرع یرخ الا یذاج ۱۳۰۷ قردل و اهدنشاپ

 (هدازاناورش) (  یدنفا یصولخ دچا دسلا )

 ندرتهک ردارب كناشا یدشر دو . ینودخم یدنفا لیعامسا یناورش

 رخاوا بولوا یمالنم هطاع هدنمرم ۲۸6۵ یدلوا سردم بولک هنداعسرد

 لوبن اتساهد ۱۲۹۱ بولا یسهاب لوبناتسا هدعب یاب همرکم کم هدلاس
 هاتسناففا ەلشىرۆمأمەد ۱۳۹۶ یدلوا یم هاب یوطاا ا یسلضاق

 هنس یا بولوا یان یکب راید هدنرخآ ۱۲۹۰ هدوعلا دعب يدار

 هدنشبنوا كنلوالایذاج ۱۳۰5 یدلوا مقم هدهیساما ,یسأر طقسم هرکص
 ىدا مولع كراشم ردشلنا تافو هداروا

 لاحراهد ۱۳۰۰ یخدوابولواالنم و ماعسردردیلکلن (یدنفاقیفوت دجا)

 ردشلیا

 یتسهنغ باوا هحرلدنس ردلتورپب ( یدنفا سراف دجا )
 فلا هعقاب رابا دحاسداو تاغل e لالا رسو » ید رشن هج ع

 اع یداردنوک هتو ریپ یشن بودا لاحرا هدنطساوا ۱۳۰۵ یدا رشو
 یدا رهام هد هسرع تاکو رشم هلا لضفو

 هداروا بيرق هدنس زونوا هلتمدخ هدر وامه نیبام ) یدنفا دجا (

 ۱۳۰۷ ردشلوا یدنفا هلازارحا ینسەمىر لوا ندقلاغابولوا لوا ردم

 یدا e SE یدلبا تافو هدندکیآ یک كننابعش

 هننامدخ هکلم ردندننابوسنم اشا ینطصم فیرظ (اشاب دجا )
 و اضعأ هدنن اما رهش یدلایسهتا کب رلکپ هد ۲۹٩ و نازیمریم بورک



 س
 : ا ۱۳۰۱ بوروتوا هدنسناخ ی هدراخناغوط هجراهتس یدلدبا

 و هددسیا قوطن یدلدنا نقد هدجا هحمرق یدلوا توف هدسستلا "
 یدبآ زا یلحد

 ب ۲ وا یالاریمو ردنداماد اشا یدبع رادرس ۰( كب بیذا دجنا )
 یدلدا نفد ةنسهب رت یدتفا یح یدلبا تافو هد ۱۳۰۲ كرهشود ندا

 4 سردم ردیم ود یدنفا مطاع ینطصم ندرودص (كب تعفر دجا)
 : ردشنالاعرا هد ۱۳۰۲ یدلوا یسات هکم « الثم

 موم ترفض ۱۲۹۷ بولوامام.رد ردلنیشمه (یدنفا دجا)
 ردنوفدم هدوبق ۍرک | یدلوا توف

 ی لالخ دچا

 یدما نداروا هنلق یت وتکم تزادص ردسبا مودم كناثاب دشر ینطصم

 . یدلوا اضعا و لوا هدنحر ۰ یدتا لوخد هنت

 ۱ هد دسیدلوا و سیم هدنتن ر وأم هب هنایو كرد الا همزاپ هدنیاب س ۱

 زارو دکر ۷۳ یدلیا ماود هسلح هلل و غنم ہین تیرومآمو هد دنژا

 ا لهتس ردقلبا لاضفنا هد ۷۶ هتتافو یرد یدلوا یناضعا تافظت
 ۱ بولوا یناضعا الاو سلع هدنرخ الایذاج ۸۸ یدلاق هدنس هناشحاس

 هد ٩٤ یدلنا لاصفنا ه هد ۸٩ یدلوا رومأم هتنونیموق تآ ارجا
 . ۱۳۰۶ یدلوا یر قویستفوق نیرومأم باختنا هایفلاضعا ىساع نانغا
 ۰ هتسغاب ر دوجناطان یدلوا توف اغ نکیا ءدنتنرومأم .دنلئاوا
 ترورض هلا لاحسا نسخ یلاریم نشود هتتهصح ندنرد یدلدا نفد

 دنا فقع . مقتسم : تقتلع «مدقم هددسیا یر نویس رام

 یسهحوزكلبا ردنتلا یللا نش یدا ی هماقلا طو هاشم هنرد اهخو
 ۱ یدلوا یدالوا یدلبا قیلطت بولوا یسهع رک اش تعفر

 شمتیچندنتکم ہد ۲ها دلوت هد۱۲۵۱ردللوطانا (اثا دجا)
 ندر صم اشا نامعیرڈ ار اشا یلاک یدلوا یالارب .د۱۲۸6 و اکو

 یسردتالویرهش ویس»م کد نذاالب نکیاهتسخ ندارلوقهدنندوع

 هرکض ردشریدتا وفع ساخ ةددسیدلوا خوت ثعاب هد ۱۲۸۲ هنرزوا

 . ی هجرل هنس قردلوا یرظان سرد هیبط بتکمو یدلوا قیرف «اولریم



 لخ دد ی و بک باب ردلد رد ( یدنفادجاحام [)

 یجهساحهب ودرا سب و نواعم هدنسهن رخ دماظن تونل و هدتمډځ رل هنس

a O "یدلیا اوا هدد ر تک كنلوالا یذاج ۱۳۲۹۷  

 یرف هاب ود یدا مت. ردوا نفد هت

 رد کب بلاغ

 ۱۷۲۹۷ بولوا یسجهمانززر یوبن مرح (  یدنفا بلاغ دجا )
 ردشلدا نفد هزادکسا ردشلبا لاحرا ءدننامش

 لوق بوربک هرکسع هلکلرفن ردیلغوا كللخ یلرجات (اخادجا)
 اقشا هدشالو اشا ىلع رقشا نکیا هدغ سلبارطو شلوا یساغا

 هدندمزا هلفلوا قفوم هعفد یترضم كرلنا هلتعاح راهظا هدنسه رام

 یلوطانا هلا قلقرف هد ۲۰۲ ردشعارق یخد هراپ هعلبح بولوا اولریم
 هداروا قر هوا و یسودرآ یلوطاا هد ۵ بولیردنوک هنسودرا

 ارح ینعقوم یرحوک بولوا رومأم هصراق دنر وهظ هنراع ردشلا مان

 یلوطاتا هلاترازو هدنلوالا عمر ۲۷۰ قردلوا ینافاکم یتمدخ وبشا یدلا

 هنتلا هک ای هللح هنداعسرد یلاح ضب رک .یدلوا یریشم یسودرا

 هتماقا هسی رق هل صفر یترازوهدنلوالایذاج ۲۷۰ و یدسا باحا یتسفلا
 ةسراب هدشوالا یذاج ۷۰ بوتلوا وقع ES نشب یدل رد وک

 عید ۸۱ یدنلوا لزع هدنسهطایذ ۷۸ یداوا یفرصتم هتطا یناریمریم

 ۸۳ یدلدا لزع هدشاوا ۲۸۲ بولوا یسبلاو ساوبس هدنرتخ الا

 یدلدا لزع هدنیحر ۸۵ یدلوا قرصتم نگ هليسهناب لیا مور هدنلاوش

 « لدءهداس د یما یدلدنا نفد هبوبق یرکا ردشما لاحرا هدنم رشت ۲۱

 برض یقرصتم ناریم ریمر هد هنطا تح ید دیدش ۰ دددح « روسح

 یدلوا یلزع ببس یریدکتو
 یسبقرت ثعاب هدندهزا یاستنا هباشاب اضر ( لبلب) (اشا باصدج |)

 یدلوا یساضعا یرکسع یاروشرادهخرثدنس قرءلوا قیرفو اول بولوا
 ۷۸ یدمهل واقف وم هشیارب هدهسیدتک هنفرط ندو هدنسهراخ عرق

 دعاقت هدندمزا هدهسیدلریو قلق رف هن هد ۸۳ یدلدا حارخا ندکلرکسع
E 



۳ 

  SEی هم اش ۱

 یداوا یسلاو رکپ رابد هدن رفص ۲ یدلدا ٩۳ یدنلوا هد

  ۱۳۹۵ردنوفدم هداشا ردبح یدلوا توف هدنحوا نوا كنلوالا عمر

 .,,زدتمالدشبا لاج ءوس ۾
 یتهحموطابهد ۲۹6و اولرینشفتلابهدهناسرت .ردیلریمزآ ..(اتایدجا) .

 هلآ قاقیرف هدوملادسبو ش۶ا تمدخ نسج بولوا یادناموق یرحم
 بویبهروتوا هندنسم هلفلوا هتسخیحنا ردشلدا بصن یس ریسلحم هنر

 ۹ e للریخ ۰ قداص ۰ مقتسم ردشملا لاحمرا هد ۵

 اشا دجا

 هن و رطب هک ۲۰۱ و هلابر ضفتلاب ندنکا رقت ا ر ردیلدن رص

 زکد هرق هدنس هراحم عرق یدلوا قیرف هرح ۳ نادوقو اولو

 ۲۷۱ رشف و رضاح هللا دوش هدنعتف لووتناوسو شلوا یناعاموق

 یدلک ههدامسرد هغو الصد ۳۷۲ نشد ترازوهئر هدنرخ الامر

 ریمزا هدنس هجا ید ۷ ف یسلاو دیفس/ زرع هدنوالایذانج ۲۷۳ و

  یسیلاو دفس رح راز ات هدنناضعر ۷٩ و ادص هدنمرګ ۷۷ و

 ۱ هدنس هج لایذ ٩۱ بولوا یرظان هیرح هدنرخ الا میر ۲۹۰ یدلوا
 ٠ هدننخرو رمزا ابا هدنلوالا یذاج ٩۲ یدلوا اضعا هتلود یاروش

 3  هنطا هدنسکيا دادم !یخو رمزا الا ہدنر ور نک ت هد نواو هسوزب

 ارات ەدىرن وا كنلوالا مر ۲۹۳ یدلیالاصفشا کادر قرمل وایس

 ناسحاوهداعا ایرد "ینادوق ناونع هدنلوالا یذاج بولوا ها ر

 نابعا هدنمر ۲۹ بونلوا لزع هدنشب نوا كنسمعایذ ۲۹۳ یدنلوا

 یدلوا ین ادناموقو یسلاو هنوط هدنر وهظ درام یدلوا اضعا هنسلجم

 کا كتسهدعقلا ىذ ۱۲۹۰ و شللا تدوع قر هلوا هتسخ هداروا

 ا0آ: تور ید مع یاب دشلدنا ع نفد هب هیناملس كردا تافو

 یدنآ ردنا مأشت هلا لر سدق قلخ یدا رداق دمالعو كلم

 شلوارکسعهد ۱۲4۲ هلادلوتهد ۱۲۲۲ (زسفام) اناپ یرکتیچا

 قرهنلو هدنتهج یلیا مورو ردشاوا قیرف هد ۱۲۷۸ و اولو یالاریمو
 ینادناموق یتهح همای بولا هتمدخ رارکت هدهلاز عفو ردشاوا دعاقتم

 یدا روعو میخ یدادا لاحرا هد ۱۳۹۰ و یدلوا



Eبیت ۳۰۳  

 ندیلع باب رذسودخ دریا بیجن دجع (  فی یرکع دا )
 رود بولوایسحهعطاقم«سودرءهد ۱۲۳۷ یدلوا ندناکحاوخ بوشس

 هدنل والاعسر ٩۳ یدلوا یرظان هتسوب هدداشک تیاد هد ۲۵٩ هلا بصانم

 ۷۳ یداوا یا كرك هدشوالا عبر ۷۱ یدلوا یساضعا الاو سلجم

 هدننرم ۷۸ یدلوا سما رهش هدنرفص ۷۰ تولوا الاب هدنس هدعقلایذ

 فارغلتو هتسو هدهاموا یدلاق كورتم ردق هننحر ۸۸ یدلیا لاضفا

 یدلبا لاح را هد ۱۳۹۶ یدلدا لزع هدنرخ الایذاج ۸٩ یدلوا یرظا
 یرلم ودحم یدا فیرظ « مرک ۰ ملح ردشفلوا نفد هنناپ یردن هدوآ

 هداروب هدند وع بودک هاپوروا ثر دم ۰ ردرلکب دج ردح ىلع « تقع

 ردشملوا توف

 هدعب ىرانفرهشىكيەد ۸ «سردمردیلنم (یدنفا یصولخ دج)

 یدلوا توف هد یدلوا یسهاب هکم ارخۇمو یسالنم هس دالب

 یدلوا یسالنم بوبا هد ۱۲۸۸و سردم ( یدنفا لوصا دجا (

 رایدلیا لاحترا قرملاق تایحرب ردق هرلهنسون
 یدا سردم بولوا ماعسرد ردیللتحوت ( یدنفا قفوت دجا )

 ردنوفدم هدوق یرک ا ردشلبا لاحرا ءدندرد نوا كنرفص ٥

 لاسو بولوا ندهظم ندنسالع باح ردواطتط (  یدنفا دجا )
 یداهدقماشی هدلاحرب یوژنم هلا رقف ةسبلا ردشفلو تایحرب ردق

 بصات«بایرا بولواندالضف ییلح یخدو ( راع یدنفا دج )
 ۱۳۷۸ یدا ند رلنلوا مداخ هتما حالص هلا راخا ییهماع ماصم هدد دن

 ندهنظ۰یخد هدروغش رسح هدرلهنمو ؛ردشلبا تافو ییغوط هللاس

 یدا راو تاذرب «دنمان ( یناملا دج )

 فر یاس TOIT نی یا دم

 شاپ قیفو دجا

 ودرا یا هد ۲۷۹ یداوا قیرفو اولریمو یالاریم بوشیت ندرکسع
 یسیلاو دادغبو یربشم ودرا یا هلترازو هدنبحر هنسوا یدلوا یسر
 ۸٤ یسلاو هرقنا هدنناعش ۸۰ یدلیا لاصفنا هدناضهر ۲۷۸ ردشلوا

 دات هتفه بولوا یسلاو هو وتس هدنرخ الایذاج AA « هس وق هدد رفص



 بنا ۳۰۷ ی

 هدنسد ایذ ۱۳۹۰ یدلوا ردم هدنس هناخهتسخ ءابیع هریفو نیس

 ردیدنفا كب ىلع دج نوامهناوید *یدمآ الح یودع ردشللا تافو

 كناشاب قیفوت ینلطصم بولوا ندننادناخ نم ( كب دجا حالا )
 یدتسا تافو هدنرحالا یذاج ۱۲۹۰ یدلیا ترحاهم هنداعسرد ردسپ اد

 یا رکید رایدلیا تافو كب ببح یجاحو اشا دج ندنرامودح

 ا هدنما" اتمر ۰ردندنساضعا تلود یاروش كا هليا
 : : ردرادرتفد دادقبموملابولوا یداماد نام كر

 ( یناباپ ۱ (اشاب دجا )

 هنس تنطلس ردشلوا فرصتم هنغاعفس هیناملس اثرا ردمودخم اشاب نایلس
 یردارب هنر هلبلج هتداعردتاذوب هدنسهرص یوغل یراقلقاح واهو آریخا
 هد ۸۰ یدلوا کب رلکب نگ هدنلوالا عمر ۱۳۷۳۳ ردشلردنوک اشا هللادمع

 كن رخ آلا عسر ۸۲ ردشلوا یفرصتم ناو «دنلوالایذاج ۸۱ لزعلادعب

 لزع هدنلاوش ۸۳ یدلوا یسلاو نع اما ترازو ةيراب هدنسید نوا

 ۱۲۸۲ یدنل وال عهد ۰ بولوا یسلاو مورضرا هدناعس ۶ یدلدا

 یداج ۱۲۹۲ یدنلوا لع هد ۰ تولوا یسلاو بلح هدنلوالا عید

 هداروا یتوک یعنکیا كنسهدعقلایذ هتسوا بولوا یسلاوهنطا هدنرخ آلا

 ورفرس هةمو فیفع . اشآ ناسل ۰ ردم « لاع « لقاح ۰ ردشلناتافو
 ینطصءو ۰ یریفس نارهط قباسكي دلاخ لبلخ ندنرلمودخ یسا زنا

 (ك. قطصم)و یسلاو ه رص) ) اشادج) ندرلردارب ۰ رداولربم اساب تع

 ردءهدنداعسرد

 هلفلوا ندننابوسنم اشا ىحف ردیابنومطسف ( یدنفادجاحاما )
 ییعارهشس هلسبا یلوا هدنمرم ۱۲۷۸ یدلوا یک شاب هنتارق هحرلهنس

 یسیر فانیتسا هدنلوالایذاج هنسوا یدلیا لاصفنا هدهام ییار قرەلوا

 کم هدنهرم ۲۸۵ و یساضعا تاکاحم ناود هد۲۸۶ لزعلادعب یدل وا

 ؛یسیر هیطیضناود ابقاعتم «یساضعافانتسا نا ودهدبحر .یسر تراحت

 هدنمرحم ٩۱ .یسیر تیانخ هدناضمر۹۰«یسر قوقح هدنناضمر ٩

 تراجت هدنم اید ٩۲ «یساضعا تاودیاروش هدنناضمر,یسیر ارحا

 زک م یدلیالاحنرا هدنزکسنوا كنرخ لایذاج ۱۲۹۳ بولوا یساضعا

 ردکبمماع ندنرارومأم هیلدعیمودخ .یدیامقتسم ۰ مالمردنوفدم هدىدنفا
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 اه ی نام نیز یر ی



 ر ۱ ۳ 7 یی و یت ت ن یاو ص

 ی تو و نا ما

 هک ۳ بیم

 ردشادا نفد هنسهعشج لعل ءدنسوبف هنردا

 شضیفتلاب یدریک هدرح هد ٤٢ هللادلوت هد ۱۲۳۲4 ( هژابا كردجا )
 ) كب دشروخ دجا ) ییمدق ردقوب هلون هب یدلوا یالارم هد

 یدلوا توف هدرلهنس و هد رلذ وب یدلوا یالاربم هد ۰ ۸4 ودراو

 یدنفا یرورس عاش ( هداز یرورس )  (یدنفا قدصدجا ) "

 ردم ودع

 بوبا ہد۱ ۲۸۳ و سردم ردبلهتردا ۲ ) یدنفا یدشردجا حالا (

 ردشلبا لاحرا دعب یدلوا یسالنم

 ردندندالوا یدنفا نیداعلا نز ( هدازیلح ) (یدنا قوشدجا)

 ردیمود یدنفا یی نیسح ( هدازیلساوس) .(یدنفا ییعدجا) .. ۰

 ۰3۷۳ ینیسجهبسام تادراو لبا مور.د 6۵ لب بولوا ندنسافلحت هسلام

 یلواو یسر هبساخ ساع «دنلوالا یذاج ۷۵ و یسح هبساحت تافراص»

 یداج ۸۱ و :ییسح هیس اع تاموسر هدنلاوش ۸۰ ل | زعلا دعب یدلوا یلوا

 هذرلا وسو ین واعم ییراب لی ہل ص هد ۸۵ و ۳ یبا تاموسرهدنلوالا

 یتیعج ارحا ابتاعتمو یر هلاوح هدنلاوش ۸۸ و یسر هسازح تاکاحم

 یذایج هنسوا بولوا یسات یسلحم هطض هدنمرم ۸٩ و یس

 ردنوفدم هدنسوبق یرولس ردسشلنا لاحترا هدنزوقط نوا كنب رخ الا
 یسحو رهظم ندنساضعا یسلحم هبلام یرلمودحم یدا مقتسو تاب

 ا مهاربا اک ۶ سلم یداماد ۳

 مدقو یالدجهبساح هدرلهرشط ردباهنردا .  ( یدنفا یرکش دچا )
 ۱۲۹۰ یدلوا دعاتتمو لوزعم ند هبرصبق بولو هدنرلتهدخ یلماقمکاق
 یئ یس ردنوفدم هدشاقن یدلوا توف هدنزوقط كنرخ الا یذایج

 را جد ( اشا تر ياس ( یداماد یدا لد داق ماح زواحم

 هچ رت بحاص ردعلنال اعم را هدهدح هد را هنس و تیام بول و ندن راماقمع اق

 ۱ ردس باد یک یدشر رند نمای زرقا

 نماد یاما یی رلکب ندی لاحرا ۱۲۸۰ ( یدنفا E دجا )

 بولوا یر دم هبعش یک ابا ضفتلاب ند ر مس بای ردسودحم یدنفا

 a نفد هناي یرد هدرادکسا ب ودا لاحم راهد ۱

 ردشلوا یالاربم ردندن را وصح كلبا كنەسط ب ۹ ) ثكردجا (



 تی ۳۰ و

 ۱۲۸۲ یدلوا نا چ نکیا تقوم هدارهش ( یدنفا دجا ظفاج )
 یدلدا نفد دیدحد وس یدلوا توف هدنسید نوا كنلاوش

 ن ارج بوشیت ندلق ( هداز یافص ) , ( یدنفإ مزاحدجل ۱
 ءرکصو یسحدمطاقم سوقسهد ۲۳۷و ىسح هلت اقمهدامهد ۱۲۳۵ یدلوا

 ردشلوآ دعاقتم تی اپ بولوا اضعا هدنداشک یسلحم ت لات رود

 ۱ یدلیا لاحرا هدنلوالا عمر ۰
 و اب : هاو شتاب ردنا ( دارغا شا ) ( اشپدجا )

 هد ۱۲۸۲ یدلوا دعاقتم هدعب تولوا نوام ةنادوق و نیز ناهل

 یدلدا نفد هکلدهش هدراصح یدلبا لازا

 ندنسایرقا كناشاب نامع ) هداز رادهنزخ ( ) اشایدجا حالا ۱

 ماقمع اق هرللم ضعب بولوا ناریمریم هنر وصوب ردشملوا یداماد بولوا

 یذاج ۲۷و فرصتم ناتسزال هعفد کیا هد ۲۷۳ و ۲۱۹ و یدلوا
 یذلوا 2# دید اعسرد هال نع ۲۷۷ یدلوا قرصتم ساوس هد والا

 یدنا مقتسم « ےلح ردشلیا لاحرا یرعوط هنلاس ۶
 ۱۲۷۲۳ یدلوا راددسک ضبفتلاب ندنلف تاق رشت (ك,تعفردجا)

 یرکی كنلوالاعمر ۱۲۸ ردشلوا یجیلاف رشت هلملوا فنص لوا هدن رفص

 یدا نیم” « ےقتسم یدلدا نفد هدجا هحهرق یدلیا لاحرا هدنشپ

 ردیمودحم اشا فئار یسیلاو برع سلبارط  (ك.بتاردجا)
 كناضمر ۱۲۸۷ بولوا یریدم یرابا هشا ( كب دجا )

 هداز اغا نسح لیربوک ندا تافو هد ۱۲:۸ ردشلوا توف هدنرکس

 یدا مقتسم یدلدبا نفد هنب را قلراق هنناپ یدنفا لععاسا

 .بهناهاش رک اسع هدماظن یادتا ردیلناتسغاط ( هرق) یو
 حقاوم ةا ردق هاو ماش ندنس رام سوق ردد راندا لوخ

 ردشعا دعا راشحاهدا ۲۸۲ یر وا یالاربمو شل وهدهیلادج و همسر

 ردنوفدم هدیوا یدلیا لارا هد ٤

 نانلواتادحاهدننامز ناخ ملس ناطا( ملب یاو ) ( كي دجا ۱

 هدب رق دهعو طباضءدنادحا ماظن هما Aدەد ۱ هال وب هد کی

 بوداتاذ رەد ا نسم هد دابز یدلدنا دعاق 2 یدل وا یا



 بت ۲۷۹۵ بس
 هاش لعامسا یھ هلرازو همر اا مهازبا اود یددا یحاص

 ردشلوا داماد

 یدازناح یتسهانهمماعلیطصا بولوایریدم لالاتب ( كیدجا )"
 ردشلدا نفد هددوکس مقلاص بودا تافو هدنسکیا نوا كنلاوش ۷

 هد۷۲ ویردم تاریرح یلوطانا بوشیت ند هبلام ( كب دجا )

 یدل وا توف هدعب یدلوا یسیج وتکم هلام
 دناشاپردیح هلا لاحترا هد ۱۲۷۵ ( كب لماکدجا هداز اشاب نسح )

 یدلدنا نفد

 ( یاب ) تاب دجا 7

 عیرس عیفرت ردندنسهبلط برح ناکرا ییدربدشت كللیا كنهیرح بتکم
 هسرح بتکمو قیرف هدشوالا میر ۲۹۶ یدلوا اول ریمو یالاریم هللا

 برح باکرا یسسودرا مرکا رادرس هد هک دق هئم یدلوا یرظا

 ۷۷۲ ردشفوا ناسحا ترازو ةر هدنرفص ۱۲۷۱ یدلوا یسر

 یعوتو هن ریح هلاصم یدلوا ینادناموق قوام یودرا معرف هدنم رګ

 «دنرفص ۷١ یسلاو یلیا مور هدنلاوش هنسوا بودا تدوع بقاعتم

 یداوا یسلاو ماش ةوالع هدننابمش ۲۷۹ و یربشم یسودرا ناتسبع
 لاصسا ءوس "ةفضو هدیدورو هنداعسردو شلسا لغ هد | ید

 هک ااحملابو شفلوا هداعا هماش هک اا لحال هلعفر یسهئر بولثالکا
 ردشلوا توف الوتقم هدنرخالایذاج ۷

 ) ظفاح ( یدنفا دجا

 باح هد ۱۲۷۲ قرهلوا سردم هد هاسو هلغلوا ماما اغآ ىلع رادحس

 هدو ( هداز یدنفا دو دیسلا ) ( یدنفا دجا ) ردشلوا ینالتم
 هسور دنس اىد ۲۷۰ و ریمزا هدشوالا یذاج ۱۲۰۵ و سردم

 رایدلیا تافو هدعب یدلوا یسالنم

 ۱۲۷۰ بولوا ماعسردو سردم ردلهفسحا ( یدنفا دجا )
 مصاعد ( یودح یدلبا تافو هد ۱۲۷۹ یدلوا یسالنم بوا هدننحر

 رلردنوفدم هدنامرق كحوک یدلیا لاحرا هنسوا ید ( یدتفا



 تن ما ی
 یس رناردماشاب نیدلاریخ رد رلدلوک كنو اشاب روالدیسیر نامل هارلاشا
 كناساب قداص رلیدا یریدم فراعم اشا نیسحو هسرح اشا مسر نکیا

 یشعن كناشا نیسح تح رلیدلیا تافو هدهمشط كرد كرت یسوت هدنامز
 هکر دشلدا نفد هنس هاب یسهیرت دو ناطلس هابلح ندابلاتا هد ۵

 « ردداماد كناشاب نیدلاریخ
 روند ( یجروکكحوک فلم ) « ردیلهخسخا » (یدنفادجا)

 یترلهاب لوبناتساو هکم هدمب یدلوا یسالنم كينالس هد ۲۵۰۳ ۰ سردم

 هرلبشدص بودا تافو ینوک یجند یمرکی كنمرع ۱۲۷۲ یدلیا زارحا
 رددنا اضر دجع ندیلاوم يودع یدا لا ۰ لضاف یدلدا نفد
 ربمزا هد ۱۲۱۷ بولوا ندنراسردم ماش ( هداز کلام یدنفا دجا )

 ردشلوا توف هدنروم هنس دنح ردندالع یدلرو یسهبأت

 ناربمریم ین یجوق ردسیمدا 2 (اشاب دجا حاطا)

 یدلریدتا لاصفا هدهلىلق تدم یدلوا فرصتم هعیرا ءاضق بولوا

۱ e زا اکرم یدلوا توف هدندرد نوا و Yé 

 هنس وآ eA ۳ هر ونم ندم HRA ۷۶ و ىسەباب هبردا

 ۱ قبثا ندنس هات یکيدروتڪ هدکلر ىدا لاع یدلیا تافو هدنرخآ

 یدلسهدنا تدوع یسهعرک رارب هاش داحرب

 ۰. ردسودحم كکب قح هداز اغا هّللادع رادیبس ( كب تنع دجا)

 3 ىسالنمەكم هدنمرح ۱۳۸۶ و یسالم رصم هرکصو یسهناب ریمزا  سردم
 ی تافو هداروا هدنرخآ د یدل وا

 3 o RT O كوين كاا : ےھارا یسلاو رصم

 هلا رلاشاب لضافو لعامسا یرلردارب هدناضمر ۶6 یدلوا قیرفو

 كل ءرصم ندههردنکسا هرکص هنس کیا ر رلیدلوا رزو هدنوکرب

 SUT ندلاربخ یردم هر رسنور و هتزقا

 اقضهلااشاب نیدلاریخ هیلاراشم ټوشود ندر وک "ءاضق نرت یرلقدلوا

 ع  قلخنسح ردشا صالخ قار یر اشا ملحو راشا تافو

 تو ت ینا ےگ سس یا سم ده فو تتت جحد ن ج ج ج ا تتت ةن ج ي ت ت وه م دھن صم
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 ی ات O N PEE O O OOO ی ی ی شا ی رز تا اش سا اس ید نم

 INAN و ۳

 رلاغا تا هدرادکسا یدلبا تافو هدنرخ الایذاج ۱۲۹۵ ( یدنفا دجا
 ۱۳۰۳۲ یدزنا دچا 1 ۱ یرظان فاقوا دادغب یدلدا نفد هنغرانح

 دجا ) ماعسرد یدلوا توف هدرل هنسو بولوا یسهناب حرح هدنلاوش

 فصاو ردشملوا توف هدر هنسو قرهلوا سردم ید ( یدفا بز

 ۱۲۹۵ ( يبدا دچا دسلا ) لراصحرویس سردم یماجاوخ اش
 ردشوا توف هدنشب نوا كنناضمر

 ( یجروک لوس ) یدنفا دجا
 دی کر هد ۱۲۳۷ یدلوا یسهجاوح نوامه ةن رخ «.سردم ردلهنححا

 یدنلوا قالا ءرظعاوءد ریخدعقوهد۱۷ 6۱ قالطالاههب یدلردنوک هتماقا
 هد رج الا میسر ۲۷۵۲ یدلوا یهاشداب ةبطع رهظم هلضف هد 6

 هد ۰ یسدناب لوماتسا هد ۵ یمن aa ۳ «یسالتم كبنالس

 هردا یدلیا تافو هدرنوآ كن رفص ۱۲۹۰ یدلوا یس هاب لوطاا

 یدا لضافر لک داتسا هدننامز ردنوفدم هدنسوق

 ( نکی) (  اشاب دجا ) ۱
 قیرفو اولو یالاریم هدرصم ضیفللاب ندیسو ردینکیاشاب ىلع دج
 هد ۱۲۹۵ یداوا دراو هتداعسرد هلکرتیرصم هدنلاحترا كهلاراشم یدلوا
 ر هلتدوع هرصم رارکتهد۱۲۹۹ بولوا اضعاهالاو سلحم ترازو ٌةبترا
 قباسودخ ( اما روصنم ) یودخم ردشلبا لارا هداروا ءرکص هنس چاق

 هیلاراشم ردشلوا ترازو لئات هلغلوا داماد هنرات رضح اشا لیعامسا

 یجوبق هدیناخ دو ناطلس رصع ( كب دجا ) یسهتشنا كفاشا ىلع دج

 ری ار
 اپ دجا )

 یردب هدښایعشس ۳ رد ودح لوس كياشاب ینطصم یسلاو سوت

 هدنرخالا یذاج ۱۲95 ردشلوا یسلاو سنوت هلیسهبنر قاقبرف هدنتافو
 هدنسډ راځ عرق ردشل والثات هنرازو ةمئر قرلواهعفد كليا هدننالو سنوت
 رک اسع هقرفرب هدنسادناموق ( اعا دجا یلکلنم ) ندنساما هلتدوبع العف

 لنو يدنا تافو هدنسانلا برح دنه ایډ ۱۲۷۰ ردشلیا لاسرا
 نیسح و مترو اشا نیدلاریخ » یدبا یزوما ریدم اشاب ینطصم رادهنیزخ



 س اس
 ر قرداوا اول بم هدر یدل وا یلتفاحم هاس رع هل قلنا رم رىم

 نسم هد ۰ یدلوا ی هطب اض هطلغ ا یدلدنا ماد سا

 یدلیآ تافو هد: کیا نوا كنناضمر ۱۷۹۸ یدلوا لصفت هلغلوا
 ۱ ردشلدا نفد هناروا هلا راعا ادد یماحرب ,ریسق

 ءرکصو ىزا وس هنلالحا 2 ندنسآما اسر 2 اا دجا)
 تافو هدد رب یسهدعقلا ید ۱۲۰۱ یدلوا یساضعا سلحم هب رګ هلقلاول

 9 وفدم هدنهاکرد یدنفا ییالس .دهڪلماچ یدابا

Na )یالاریم هلا لوخد هنهناهاس ۸ 3 هدتنادن ) یهاس كى  

 نفد 2 دج هرق نودا لاحرا ۱۲۹۱ ردشلوا دعاقتف ءدعب تولوا

 یدلدا

 یلوطاناو شلوا یالاربم بولوا ندایا یامدق ( كى بجا )

 لاحت را ءدنلوالا یذاج ۱۷۹6 یدنا شقک هلا ینیالاریم هدایب هنسودرا
 یدلیا

 ندنماضعا سلح ناتسبیع نداما یامدق ردنلهروم (  ثكردجا (

 ندامدق هن +یدلیالاحترا هدن-هجایذ ۱۲۹۵ یدنشملوا یالاریم قردلوا
 لیامور .ردشلوا توف هد۱۲۰۵ یخد (كيدجا) ینالاریم فیدر هصاخ

 هدر :ردشلباتافو هد ۱۲۱۷ یخد ) كب دچا ( یالاریم هداس یسودرا

 «ردشلبالاحت را ءدعب هکردراو ( اشادجا یهایس ) شلوا اولریم هنسوا
 ردشلوا توف ۱۲۷۵ ( كب دجا ) ندنرلیالاری« هصاخ

 یدلوا یردم هناخ حارح هلا لیصحم یطنف (یدنفا ج دجا)

 عید ۵ یدلوا یهاشداب ءابطا رس هلا هلا ةبر هدنلاوش ۷۲

 ۱۲۰۲ تولوا اا ارزو ءد ۱۲۵۵ یدابا ,لابصفنا هدنلوالا
 ردشلبا لارا هدنسه |یذ

 جردڊتلاب یدل وا ماعسرد ۰ سردم ردنلدبهاتوک ) یدتفا دجبا (

 دلوالایذاج ۱۴۹۳ و یسهنادکم هدنسهطایذ ۲٤۷ و یسالنم كىنالس

 رداضاف ردشلیا لارا یغعوط هنن ۱۲۱۵ یدلوا یسهبات لوسأتسا

 نفدهوا بودا تافو هد ۱۲۲۲ . ( یدنفا دجا ) ماعسرد ندنیسردم

 یدلدا

 ظفاح جالا ) یلبیرق نالوا یلوا ماما یماجهیفوصایا هنا نللا
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Gh i’ haشا ین ی شب صف  Daیو ین یا شات شن وی  

 بس ۷۵۵ تب
 نوردنا هلراتوفو ىدا ادم تسن و قلعت هناشات و رمح E Fe ءو

 هد ۲2۹ یدلوا یالارمو یشاکسو لخاد هب هیماظز اا هدن وامه

 یریشم هصاخ كليا هلترازو هدنستلا یمرکی كنمرح ۱۲٤۸ و قرف هصاخ
 دا ام هب هلع تلود تمدخ كتساغود هسور هد ۲2٩ یدلوا

 مانعا هدرخ الایذاج دلترافس هداعلاقوف دهبسور یئان ندنلاسرا

 هعفد کیا هدنرلتع نع هدیفس رحم كناشاب رهاط هلتدوع ارخّوم یدنلوا

 برد نادوبق هدنستءهرغ یامش ۲۰۲ یدتنا اغا ید یتلاکو قلنادوق

 هدنلئاوا ۱۲۵۵ یدلوا یسلاو هتسورب جی من رخ لیذاج هتسواو

 سولح هداشا وا یدقح هزکد قا هلا امغود ر ا هښرزوا رصم

 هل روصت قلوا یهاشنهش ترضح راربعا هدنقح هدنعوقو نوامه

 احلا داشا لعد بودیک هپ هبردنکسا هبا اغود قردلوا عبات هنمهو

 ندرصم ا هداعا نونامه یامتود هدماتخ هلت رفظم دیراحم یدلیا

 هلسهطساو هراج کیا ر ندنرلهشرفتسم هدنرخاوا ۱۲۹۷ یدمتا تدوع

 هد۲۵۰ ردورح ینیدلوا رکتمو . رورغم «ردشلوا توفدلا اضق لحا

 ترادص *یوتکم ندنرامودخ یدردننا اشنا ریمعت یتسهناخمولوم رادکسا

 هدنلاوش ۷۵ ( ك ىح ) یرکید ۷۷ ( كب بلاغ دجا ) ندنس افلخ
 ریشم هدداماد رب یدا یداماد اشاپ متسر قیرف یسهلوک ردراشلبا تافو
 رداساب دم فراع

 ب ولوا یس النم درود سردم ردنللو . (یدنفا دجا ظ_فاح)

 زذشلوا توف هرکص ندنلاش ۰

 هدنسهطت |یذ ۱۲۵۰ بولوا تیبط «سردم ردیلرصم ( یدتفا دجا )
 ردشلوا توف

 هد ۱۲۹۰ یدا 1 کتقت وام نببام ( اغا دجا حالا )
 یدلدا نفد هنغل زا نح هقحام ردشل وا توف

 ردندرانلوالخاد هبهناهاش رکاسع تیاد ردیلهبنولوق (شایدجا)
  مد۱۲۵۹ و ردشفل و هدنرابرح رصم قردلوایالاریم یالا یجشرب ضیفتلا

 یدلوا توف هدعب ردشلوا اولریم
 هد ۱۲2٩ بولوا ندنساما یحوط (لک) (اشاب دجا )



 تب ۷5 س
 ەد بولوایرادهسکه باسر ضقتلاب  (یدنفاتع4دجا حالا )

 هد ۲۱ بودا لاصفا هدعب یدلوا ییبما هناسرت یاکجاوخ ةسراپ

 کت بودا تع نع هغ رش ج دعب یدلوا وات هنن ریمل یرللو وص

 تكناصس ۱۲۵۰ هلا مادنتسا هدنامدخ هنن هدوعلا دعب یدلوا نما اش ی

 ردنوفدم هد وا یدلیا لاګ را .دنشب نوا

 ۲۳۹۱۵ o ا کرم هه اار یلفا دا
 ردشلواتوف

 دعسا ءد۱۲ ۵۱یدلوا الموسردمردلراصح ءرق (یدنفا دجا )

 هننراظن موقتو کلضاق لوبناتسا یک هدنسهدهع هدنرافس نارا كدنفا
 یدلوایمالتم دندم هد۲ 6و یسالنمرصم هدنلاوش ۲6۵۶ یدلوا لکو

 ۱ دتسا دج ) یودخم ردندالضف ردفا لاحترا ءدسءدعقلا ید ۷
 یدلواتوف هدعب بولوا یسالتم ریمزا هد ۱۲۷۰ (یدنفا

 توف هد ۱۲۵۷ بولوا ندعاشم ردلیوک ابب ( یدنفا دجا)

 ردشمتا حرش ییهو ةفح یدلوا

 هرکصو هلایز هد ۷۲۵۰ ضشفلاب هدهناسرت ( هداز دونرا ) (كب دجا)

 نوک چاق 3 قرهلوا نوامه ةنادوف هد ۲۵۹ یدلوا نوای هن و رطب

 ردشلنا تافو هدنرو
 یخد (اعا دجا ) نالوا یثاکس هرکصو طباض ہدماظن تیاد
 ردشلدا نفد هوقیرک | بودا لاحرا هدنرخ الا یذاج ۰

 ردیلعوا كکب دجا یدیفح انا دج ییءدنراد ( ك تعفردجا )

 یشابشواچ هد ۱۲۶۰ هلابصانمرود یدلوا ندناکحاوخ ضفتلاب ندلت

 ٩۳۲۵۸ هدنلاح تکورتم هلا طبض یصانم نابسج هنلاح ردشلوا یخد

 ردنوفدم هدنسهمشچ قلیرا ردنا لاحرا هدنسیدب یمرکی كن رفص

 ( یرارف ) ااا یزوف دجا
 یس رهشمه بواک هنداعسرد زدلدرق هدوس سفن هدننامل هدوس هد درک

 هدنتفو ردشلبا باستنا نکیا ندنرایجا یوک لکنج هناغا هاربا
 لیدبت بولیزاب یلهفصو یدلوا راکتمدخ هماغا ىلع رادسطس یردارب كلا

 نا ابن یشابیجناتسب بونل وبدت دخ (۲6۱)هدهبریخةق و یدل وا یسیکصاخ

 تن ی و س م سس
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— ۷۹۳ — 
 هد۱۲ع۲بوشتندهلامردیسهتشنا یدنفادبس (  یدنفادجا حالا )

 لزن هدنتسم اشا دوم ترس هللا افعتسا هد۲۰۶ یدلوا یراد رتفد هنو

 هدنح وا كنلوالامسر ۱۲۰۳ یدلوا یرادزبفد هن وط دارکتب ی ما

 . ردکب فر یودحم یدلدا نفد هدوا یدایا لاحترا
 ۱۳۹ بولوایمالنمحرمو سردم ( هدا زکب شب ورد ( كب دجا

 ۱۲۵۲ ( یدنفا دجا دبسلا ) يک رڪ ندنسردم ردشلوا توف هد

 یثتفم نیمرح .ردنوفدم هدنب د راود یدلوا توف هدنشب كنناضمر

 ردشلوا توف هد ۱۲۵۲ ید ( یدنفا جا ) سردم

 حجرو سردمردمودحم یدنفانما ( هدازبطخ ) (یدنفا دجا)
 یدلیا تافو هدعب یدلوایسالنم رصم هد۲ 6۲ و یبالنم

 رددنناپوسنم یدنفا رهاط هداز یضاق ردي ) یدنفا دجا (

 ءدعب یشتفم فاقوا هلیسهاب رادکساهنسواویمالنم دادغب د۳٤۲و سردم

 ۱۲6 یدلوا یسالنم هرونم هدم هد ۱۲۵۰ یدلوا یسالنم هسچ دالب

 ید ماعو لضاف یدلبا تافو هدنل و الامسر

 هد هبرود ) یدتفا دجا ۱ ییامهرفو ) ىدنفا دجا دسلا ( لبلو

 دجا ) ندنسالع ( سلپارط ) و رلیدلوا توف هدرلهتسو رلیدلوآ التم

 ردشلبا فلأت ینایا لاصتا ردشلبا لارا هد ۱۲۵۵ ىلع ن ( یدنفا

 نویامه ءرص بولوا یثاب جوبق ردیناعاهسورب  (اغادجا جاا)
 هد ۱۲۵۵ بولوا یرظا هربخذ هد ۲۵۵ یلسم هبور هد ۱۲۵۰ یتما

 رکید یسادنتک اشا ىلع دج یسلاو رصم «ردشلوا توف هدو لزع
 مدآ ذوفنیذ رب بولوا یرصاعمو یثاب یجوبق خد (اعادجا جاجا )

 یدبا

 حرح هدعبو یفتففاقوا «د۲۳۹و سردمردیلهلرب (یدنفادجا)

 ۲4۹ یدلردنوک هییا مور نوجا رایشاتکب هد ۱۷۲۱ یدلوا یسالنم
 یسالنم ماش هدنلوالا عبر ۲۱ یدنل و هدناقشحم و ناصعف ردق هنلاس

 ید ادا فیطلت هلا دم هنس رب یدلوا یسالنم هرونم ةندم هد۲۵۲ و

 لاحرا هدنحوا كنلوالامیر ۱۲۵۰ بولوا یسداب لومناتسا هد ۳

 رددنفا فۇ رلا درع ندنلاوم یودع یدیا لضاف یدلبا



E N= 

  ۸ردشلدا نفد دردیلس بودا لارا هد

 هللا ضیشت هدنس هباس یدنفا تلاح ردیلعاط روفکت (اغادجا)

 یتما كرک هرکصو یثاب باصق هد ۲۲۵ یدلوا یشاب یجوقو روشلس

 یدلوا یتسا طم هدعب و یرظا هناخوط هدنلوالایذاج ۲۳۷ و ۲۳۸

 قالطا هدنلاوش ۲۳۹ ردشلردنوک هنهیساما هرداصلااب هللا لع هدنرفص
 بولوا یرظان هریخذ هد ۲:۳ یدلوا یسدوو یونرط ۳م بولوا
 كنرخ ًالاعيبر ۱۲4۵۹ یدنلوا قالطا هد ۲:۷ یدلدا ننولع هدندمزآ

 ردصندراشابیجوقیرصاعمیدلدی | نفدهدنعماح هی ر دم تافوهدنسیکی
 یربمزا,(تادجادسلا) یسهدو وناشکیسا«(اغادجا) یرظانوللدم و نکی قتبسا
 روش یلسمافس «( اعادجا ) هدازیلابعایو رس «(اغادج | )روشملسءدازبتاک

 اعا هکوک هددنوق «( اغا دجا ) ینیماندعم ریزوب +( اغ نا ) یلکپ
 ) هکردرل ( اغا دجا ) یساغا رضح كوص یغناجوا یرجکب .( اغإ دجا
 لصاو هب هلاع دناسم قحا بوشبت هب یتا ناخ دوم ناطاس رخاوا

ER دا 

 یشاب یجوبق ردیمودخ اشاب لس هداز شع ردیلءراجا .(اشاب دجا)
 ردلج یناریمریم بتراب هلکلروک یتهدخ (۱۲4۳) ءدنبرح هیسور بولوا
 یدلدیاقالطا هد ۲:۵ بولواریسا هدسور هد ۱۲44 ردشلوا یفرصتم

 یدلیا تافو هد ۱۲۵۲ یدلوا یلظفاحم ردلح اما هد ۲۸ و صراق هدعب

 ردشلوایئابیجوق هدنسداس ( كییلعدج ) یودخم یدیا برامودعتسم

 یدنفا غسارنانع یودخ بولوا ( اشابدجا مک ) ناعما را

 یدیا

 ) ردشلوا یشاب یجوق بولوا یعودحع ك نیما دج ( كبدجا

  ۹یدلوا توف هدعب ردشلوا یساغعا نبع نایشولع هد
 ) هطلع هد ۲۳۵ و سردم ردسودحم ك یضف نجراادبع ( ك دجا

 لاحرا هد ۲ تولوا یس هیات هد ۰ و یسالنم هنردا هدعب

 ردشلنا

 ) ردیمودحم اشا ینطصم ىلج ( كب دجا
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ANTریه و زا ی او ها یا  

 ۳۸۱ تس ۱
 هدعب ردشارب وتالکی راکبهدرلارو یدلوا یظفاحمقعهور یاریمرم ةبتراپ

 ءد۲۵۵ یدسا تماقا هد هردا هرکص بولوا یظفام یکوکرب هللا لزع

 یوبق هلا عفر یترازو هد ۱۲۰ يدلوا یسیلاو كالس ترازو ةمراپ
 ردشللا لاحترا هلتروصوو شلاق هلا قلبا

 دنیلدهد ۲ ضیفتلابهدن وامه نو ردنا( هدازهتس وا ( ) غا دجا (

 یدلوا یراب رهشس a هدناع شو رادناکر دن والا یذاج ۳ یساعا

 ۱۳۲+ تولوا ی ,ادشک یرفس هل وغل كماقموا هدنرخ الایذاج ٤٤

 یدلوا یثاب یجوق قرەنلوا جارخا هلا یاتک ینقو هینایاس هدنمرع
 ردشعا تافو هدعب

 بولوا یظفاحم هاا .دلاقا لئاوا ردیلعرق (اشاب دجا )
 یدلدنا دعب هساوس بولیدا لع هدنرفص ۱۲۰ ردشلوا ناریمریم

 هااعم شور زوشب هد ۲:۳ یدنلوا لیوحت هب یلوبیلک یماقنم هد ۴
 بولیریدتا تدوع هد ۲:۶ یدلردنوک هناتسسکرح قرهلوا یرظانلئابق

 قاش لا یم ودع ردشللا تاف و هدم یدوا ر er هتماقآ هدنداعسرد

 رداشا ینطضم

 كنمرحم ۱۲:۷ بولوا یاس یسهکتدح وا یجاح ( يدنفادجا )

 ؟ردشملدا نفدهاشا ینطصم هح وق بودا لارا هدنستلا نوا

 تافو هدنسبنلا ۳15 كن رفص۱۲۷( یدنفادچ ادسلا ) ند هب رداقعاشم

 ردشلدبا نفد دین وا نخ شابهرق هد هناګ وط بودنا

 6 كبدجاهداز لعریم » هد هبماظن زکاسعتیادب ردبلردش (كيدجا)

 یالاریم ادتا هدننودح قلیالاریم هد ۱۲:۰ ردند راتاوا یشاکس هلا
 دم وقهد ۱۲:۸ یدشوا یالارربم هصاخ هدءهداز لع رمو ردشلوا

 یدلیا لاح را ًادیهش هدنسهب رام
 هد۲:5 و یتاک ران ویلاق هدعب یسهفیلخ تافلم (یدنفادجادسلا)

 كنبرخ لایر ۱۲۵۵ بولوا یرظا هنافگلبا دىب یداوا یناث انزور
 ( یدنفا دجا ) رکید ردنوفدم هداشاب مساق ردشملوا توف ءدنحوا یرکی
 یدلوا اب هد ۲4۸ و یرادهسک رادرتفد یناکحاوخ ةمراب ید

 ( كب تعفر دجا ) یرظان شک مد هام لطسا ای لزا ت یا



 ۱ بم ۷۰ سس
 را شاب هلفوب هد هناخوط هدعب یدلوا یرادرهم هرکصو

 یرظان هناخ هربج هد ۸ یدلوا یتاک یرابح هبیع توا هد ۸

 هنا رضهد ٤٥ و هناحم وط هدعب و هناخهربخ رارکتهد 4 لزعلادعببولوا

 هربخ بودا لاګراهد ۰*۱۲ یدلوا یرظان هنا و ط اا ةوالع هارواو

 یدنشقن یدلدنا نفد هی هک یاس یدلدنا ه والع ههنا وط یراظن هناخ

 3 ۰ یدا قداصو مقتسم ندنش رط

 ردیم ود كم ندلا سش هدازاشا دجا بتار . ( كب دجا )

 ندشادناح كنالسو ندرلهداز سونهروا (ك قیفوت دجا فرش )

 هدازاغا لبلخ ( كیدجا ) ردندنلاحر هنسو یدشلوا یئابیجوق بولوا

 ( ءداز ءوحاپ ) ( كىدجا ) ردشلوا .یسهدوو نک او اشا یجوبق بولوا

 ( كيدجا )ر یدیشلوایئابیجوبق بولوا ندننابعا هم ولو ندولروشیلس
 یدیشلر و قلشابجوف قردلوا یرادهنزخو یداماد یسلاو هبنوقیخد
 ۳۱ ) یادت کا نح اغآ "ردراشلوا توف مدولهعت لاو
 دجا ) یدلوا توف هدعب ردشلوا یثاب یجوق هد ۱۲۱ یخد ( یدنفا

 .ردشلدبانفد هنعهاحیدح یدلیاتافوهد ۱۲۶۵ ردندندافحااش اب هلاس ( كا

 یظفاحم یلوبکب هد ۱۲2۳ قرهلوا یثاب یجوق ( هجا لو ) اعا دجا
 یدلردنوک هبوللدم هلصفر یسهبنر هد ۱۲۵ بولوا یرظان ءریخذ هدعب
 روشلس مدق یخد ( اغا دجا جالا هداز یریکبیع) یدلوا توف هدمب
 :ردشلدانفد هنیوک یضاق ردشلوا توف هدنسید كنبحر ۱۳2 بولوا

 1 ( اشا دچا دس )

 ۳ ددشلوایئاب یجوق قردلوا 1 یرادیلساشاب دچا دیشروخ
 یسلاو لیدنتس وک هدعبو هلاوق و كبئالس ترازو ةمراپ هدنم رخ ۹

 یاشاهد ۳۶ 4 یدلردنوک دهقوتع د هلغل وا یسهریثک نود هد ۲۳۹ یداوا

 ۶ یدلوا رسا هدنسالتسا كناروا هد ۲:۰ یدلوا یسلاو هرتسلس هاترازو

 17 ًابوکتم بوليرو قلشاب یجوق بوللا 2 ةر هدوعلا دعب ندنراسا

 ۲ یدیشلزیوقلشاب یجوبق هماغانانس یمادخ رک نکیاهدهرتسلب یدلبا لاحرا
 ۸ ) اشا دجا (

 هد ۱۲۳۷ هلکما ناشیرب یتسودرا یتالیسپا بولو| یسادفتک اشاب لس

 n و 11g rs a هما راک هد A ن هه دا ب۵ ۳ ۳ E OA ی 1

 ۳۹0 ?PTFE 7 ۳03 ا
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 یناریم ریم هبراب هد یی ےب زاومداعو طالخ حس )اد !چا)

 ها لا را e هدع یدلوا فرصتم شوق

 ید وآ E بوشت ندم (هداز ناطلس ی كب دجا (

 ردشلوا یا ۂمازور هد ۱۲۶۱ بولوا یتاک نابحهفولع هد ۸
 ردو ردنا تولوا .دازناظاس ) هدو ( كن دشار ) یدلیا تاقو هدهب

 دجر هقشب ندرلن و ر شا واتوف دعب یدیشل وا یرایر هشرادهقوحءد ۰

 قرلواندندافحا ا (كنقفو) ندن-املقیسافلخ یس هطوا

 تعفر ) ییودخ ردشلبا لاخرا:یضوطظهنلاس ۱۲۸۵ دا یسلوتم ققو

 بوقبح ندنساف هجرت هلتمدخ هیلدع قزل وا داماد هکب فیفع ( كت

 ردنتابا تافو ینرغوط دنلاس ۱۲۹۳ یدشاوا ینیئر ىنا کک تقرب

 «ثردعسا سردم هداز ناطلتسمعاخ ةدهاز هد زو رو هب زن یت و دم

 تعفر دجا داز ناطاس ماخ هقر < كس بوق هداژ نالعاس ماخ هنیما

 ۱۳۰۰ كيوترب هکرذراو كوترب یلفارفلت ندولهداز ناطلس هلا كب
 ینوتکم ترادص ك.ییسحفسو یودح كنو؛یدا تایحرب ردق هثلاس
 نسح ولرم و < كب قیفوت ىح ندا ند رل هدازناطاس مناخ ردندنت افلخ یلق

 ۰ رلردهقشب ندرلتو رلهداز ناطاس هنفص .ردراو یخداشا مظاک

Cee J: (eT) 
 ا و یدل زا یصکید تدعرب ءدنناوخ افو هدکداک ردیلهزیر

 نواب ووک رار الت ناخ زاخو كاد وج عدس یدلوا فات بوک
 هلتقادص زارا هدنسهعقو ۱۲۱ یدلوا یشواچ هناسر هنس شب نوا

 لذ هك شابجوف قامو یسادخنک هلاسرت هد ۳یدل وا یساغاشاب هناسرت
 یدلوا ارد نادوسق 4 مهریه هنراپ هدناضمعر ۲46 تولوا یرظا

 كاع یدشع وط وف هزاعوب كنم“ د کی دلر و ترازو اقاجم و

 نوا كنسهدعلایذ ۱۳۵ بولوا شارف رسا هام ید لا نداقفخ

 ایر لدا روغ شمراو هک یس :ردیدا تافو لوک ےک
 . یدلدا نفد هند یس ر ناطاس اسرهم ةا وا یدنا روسخ

 یرادقوح یدنفا دج دیس یلادخ) هدلاو ( یدنفا دجا جاحلا )

۲۰ 
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 ۱۲۳۸و , یاب یجوبق رد ردارت اغا فو یادخک ءدلاو (ا دجا)

 هلا تافو هد ۱۲:۱ بولوا یاد خنک رابج وبق هدعب یدلوا یلوق قابشاب
 ردشفل وا نفد هدنرلفرط همای

 یثان ندنتکرح هئالاط بولوا یثاب یجوقو یلسم لیا جرا (اغادجا)
 یدلدا مادعا هدنسدعقلا ید ۱

 یمادقتک لوق هدنلاوش ۲۳۸ یشابیجرغز هلیسهرصردی رک (غادجا)
 هدنسککیا نوا كنرخ آلا یذاج یدلوا یساغا یرحکی هدنرفص ۱۳:۰

 ردشلوا توق هدعت قرهلوا 2 هدهعقو هد ۱ یدشوالزع ۳

 هدنلاوش ۱۲۳۸ یدلوا A هلبس هرص هدوب (اغادجا) یرل رکید

 نییام هدنس هعقو مک «دنلاوش ۱۲۱ هلالزع هدعب یدلوا یا ناک

 هغاحوا روا ی ی وف ایام کما دوحو تاتا دواک
 ردشلدنامادعاهداروا ء5۱۴ع۲ بولیدنا عفد هبهبهات وک هلنلوا رهاظخن واعم
 ردشل و اش .دتمدخوا تدم یخ بونلوت یشاب رادنزوءد ۱۲ | (اعادجا)

 یدلوا نفتو ماعسرد لیضعتاپ هداز ییکمتا (یندشتا دجا)
 یدلوایسهحاوخ قونامهنوردنا دعب ویدلوا لک و سرد هدن رقه ۷
 ردشلیا لاحترا .دننشب نوا كننامش ۱۲:۴ یدلیا تمدخ زازا هدهعقو
 (یدنفادج اظفاح)یلءسغزکسا(یدنفا قن وردج ا)یلءرفاب(یدنفادجایغابهرق)
 ندرلنو ردرامان نیسردمو ماءسرد نانلوب هدکلر هلهلا یوم هد هععو

 ردشلوا حد ظعاو دیهناهاشرک اسع اایدواد هد ۱۳:۳ (یدنفادجا ظفاح)

 رلیدلیا لاحترا اج ودم و ًاقاعم ینیررب

 كابشاتکب تولوا ندناضف هدازیماغا لومأتسا (یدنفا دجا)

 یدلوآ توف هدنلاوش ۱۳۲4۱ هلتمج
 یماغآ رکشی هدننرح ۱۳۲۳۹ ضشتلاب ردینوردنا (زانزو) كدجا

 هدنم رخ ۱ تولوا یراب رهش رادناک زو یساعا دینلد هد ۰ قرتلابو

 ردشلوا دعاقتم

 ۱ ۱۲4۰ ردشوردا هداز یئاب نز هرهم ( كب دجا )
 ردرلشلبا تافو هدعب یدلوا یبام

 هد ۲۲۱ یدلوایثاب یجوبق ردیمودح اغمهارا (هدازرباچ (كب دجا)
 هدنس هدعقلا یذ ۱۲۵۳ یدلوا لعریم هلکیکسا هدعب بولوا ین روخا ریم
 یدلدا نفد هاشا ردح بودنا تافو



۳ lege 
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 طابمد هلیغاصتس لیا مرا یناریم ریم ةبتراب هدنلوالا یذاج ۱۳۱۷ نکیا
 یلیفاح هرونم هندم ترازو ةمراپ هدنرخا هنس یدتا بصن یظفام

 هدعب بولاق هدنیا جا هلغلوا دودسم رللوب قحا یدلوا یسلاو هدحو

 یدلوا ی ظفاحمیزاغوب رکدهرق ابقاعتمویسلاو هینوق هد۲۲۱و یسیلاو بلح

 یدلوا یظفاح نیجام ابقاستم یدلربو ةيض لیا او دیمزا هد ۳

 بولوا رومأم هنونامه یودرا هن ابقاعتم یدتک هللا چ افعتسالاب ەد ۳
 . هلن راقاصتس سوسرطو هنطا هد ۲۲۵ یدلوا یظفاح یروسیمو یوئرط
 * یکی زاید هد ۲۲۷ فرصت قوا زو هد ۲۲۰ یدلوا رومآم هرکنع قوس

 هحوقو هسور هد ۲ یسلاو هروم هدناعش هتسوا قیماندعم هلش الو

 نادوبق هدنلوالا عمر ۲۳۳ بولوا یسلاو بلج ارح ومو یسلاو یا

 زو هدنلاوش ۲۳ بولوا فرصتم هسور افعتسالاب ءدلاوش یداواآ ارد

 نیدباهد۲۳۷ هفروا ابقاعتمو بلح «د۲۳ رکب راید هد۲۳6 دسزاو قوا

 یدلوا یسیلاو ماش بقعردو صراق «دنلوالا یذانج ۲۳۹ ناخوراصو
 یدبا میت «فصنم « لوقمیدلیالاح را هدنناضمر ۱۲۳۹ هدصج نکر دیک

 بولوا (عابمندج)یسادختک :زدشلوایشابیجوبق (كب یلع) یسهدازردارب
 یرظان ییسهماستحاموسر باخ هد ۱۷:۳ و اعا لانمرا هزرکض ندنافو
 یخد هن (اغا نامقتعدینس ) یسادفنک نکیا هدمزوم ردنشلوا توفقرداوا
 ۱ یدل وا ناسحاقلشاب جوق

 ( هداز لیاج لا دبع) (اشایدجا )
 تراب هلغفلوا لتق اشا دجا نانلویلاو هد ۱۲۲۵ نکیا نک اس هدلصوم
 ینرازوولزعهاساهناكناش اد و اد هد۱۲۳۳ ردشل وایسلاو لصوم ترازو

 هلتع نع هدادنب هشرب كقک هبلح قجنا ردشلر دنوک هبلحو شلسا عفر
 تاراز هلرهبمک قوح ردشلوا نک اس هدارواو شا الا هیصخ

 .دنجرو هقر هدنلوالایذاج ۱۲۳۸ ردشفلوا ناسحا رارکت یتیرومأمو
 یدلردنوک هلعر هلعفر یترازو «د۱۲۳۹ یدلوا یسلا و شعم ةوالع
 قرهلوا یاب جوق (كب نیما د) یسهداز دار ردشلوا توف هداروا

 یدلوا توف هدناخ دما دع ناطاس رصع لئاوا



iجم .  

 لوا لوظ اآ ردص هد( 0۷٤ ردغلا هدنجما رل هنس وب

 ۲۳۸ یدلوایرکصضاق لیامورءهدنرخالا می ردنسوا زدشلدنالعندتماما

 ۲۳۰ یدلوا لیا مور ردص انا هد ۲۳ یدلدنا لزع ءدنلئاوا كنناضمر

 كنلوالایذاج ۱۲۳۹ یدلوا یخدالعلا سی رها رعدادتمایدلبا لاصفنا هد

 فداصت ەت وعاط رد دش ی رادصمایاردت وفدمهداشاب ردحردشلواتوفهدنحوآ

 . هدناشواچروط .لدفاص یدلیا تع نع هح بونازقهراب قوخ كى بودیا
 ( یدنفا نسح ) ندننسردم یداماد یدا ریپرب کلناسکس لئام هفناطل

 مش اص ندلاوم یودحم ردتلوا توف هداروا قردللوا ن هد ۱۳۳ *
 یدلؤا توف هدلوالاعر ۱۳۵ ) ك.یرون كجا ( یدقح زد دفا

 رلردنوفدم هدرادکسا

 قزدلوا یحوتکم ترادص ضیفلاب ندیلاع باب ( یدقادجا )
 ردشلوا یبیجهلاقم هد ۱۲۳۷و یی وتکم باکر هرکض قلدنا لع

 یدلواندناکحاوخو نما رابنا ردنلرکپ راد (  یذتفادجا دن )
 :e یدلوا ییسحوه نو هام هد ۲۳۸و یسحهعطاقم لوساتسا هد ۷

 ۱ یدلوا توف هدندردنوا كنيحر

 ۱۲۶ ۰ و شل وایرادرتفدرپشکیقرملووندناکحاوخ ضفتلاب(یدنفادج احا ا)

 ردراشمآ تاف وبقاعتم یی رکیدکیمهبلا موم رد شل نیمت یسج هعطاق ماھ سا ہد
 هنزح هد ۱۲۳۷ بولوا ندناکحاوخ ضشللاب ( یتاک تایدنفا دچا )

 هلغل وا لرمشم هدتمم هلا یدنفا دوم زال ةد ۲ ۰ یدلوا یسح هساحم

 مرام ردشلدا مادعا بوای زدن و که هرمهط
 ۱۳۳۵یشاب یجزالک ندنونانهیا رسردندراشاوط (تح وک ) (اغادجا)

 یدلب |لاح راءدعب یدل وایماغا هداعسلا نابهد ۱۲۳۸و رادهن زخهدنسهدعقل اذ

 ردشلوا ندناکحاوخ ضفتلاب ندبلاع باب ( كب دشر دجا )

 یدل وایسیح هل اقم یزاوس هد ٣۱۲۳و ینأش رشت ەد ٤٣۲و ینات ةمان زور

 ردنوفدم هدرادکسا یدلیا تافو هد ۱۲۳۹ نکیا لو هم

 ( «داز یتفم) (اشاپ دجا )
 هنراما ءرکص یدلیا اع لیصحت دلوتلاب هدنلیا ما ردسیتفم هکفلس یرد
 ردنک هننرفس رصم اٌاپ ایم فسوب يداوا ل لیا عيا بودیا ب سوه

9 ۳ = 
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 اه O TTC تا ات شا ی اوت و یک باک ات سا تینا ET E TO یاس ت ی تا نه تب تم

 دس ۷۸۵ سس
 ) اشاب دجا (

 هدنرفص ۱۲۲۲ یدلوا یرظان لتئاراو یشاب یجوق ضفتلاب ۶ ردزال

 رکسع قوسو شمل ربو یساپ روخا ريم بولیردنوک هنوباتمه یودرا
 تاذرهدتمان « اغا نطصم یجاح » ییتبلباق ردشلردن ود هبهنردا هلیت رومأم

 هب هناهاش یانکاخب هدو) هلکلیا راطخا هب یدانفآ تفأر مهار اتلود راشتسم

 جا ردع هاتزازرو ةن دول یکی كنلوالاعیر ۱۲۲۹ كردبا ضرع
 هدهسور بونلوالزع هدنرخاوا كننابعش ۱۲۲۷ ردشلوا مرک | ناو طب

Eباح هدنلاوش ۱۲۳۱ و للوطاا هد ۱۲۲۹ هدعب یدلوا م  

 یدلیا لاح را ہدنلوالا یذاج ۱۲۳۶ یدلوا یسلاو مورضرا هرکصو

 ادیدجت یتسهبزت ناطاس ریما نکیا هددسو رب یدا لدهداس ؛ روص ؛ یرح

 یدلیا احاو اس

 سادخت لرفغس بولوا ضي ندنونایه نودا
 هدعب یدیشلر و قلشاب جو هدعبو شلوا دعاقتم هد ۱۲۳۰ قردلوا
 یدل وا توف

 دید هلا لاحمرا ءد۱۲۳۶ بولوا یرایرهش بحاصم (اغادجا)
 ردشلدنانفد هنسهب رت

 ناطاس ضفتلاب هدنوامه نوردنا ( نوروط ) ( كب دشر دجا )
 ردشلوا الال هبوطصم ناطلس یرلهدازهش هلسهدارا لو| ناخ ديلا دع
 نواكن رخالاعیر ۱۲۲۲ و رادناکر لاحرد بولاق هدتمدخ و ردقهنسولح

 ردشملیالاصفنا هدنرخالایذاج ۱۲۲۳ یدلوایرایرهش رادحس هدنسید

 هدنسدجعاپ سەرت هب دیچ ردشملیا تافو هدنشب كتنسدعملا ید ۱۲۳۶ و

 نفد هرادکسا بودا تافو هد۱۳۲۲ ( ك ینطصم ) یردارب ردنوفدم
 یدلدا

 بوربک هنوردنا هدنرنص نس ردلعرق ( یدنفا ییماک دجا ظفاح )

 قر هوا كان لوصاو هدشاوخ هلسسخ یسادص نسح یدلوا شواح

 . هلروصو یدلوازاسمد هلا هداز یجروحیماو اغا رضح یناک ندن راهم

 دحادع ناطلس رود یدلوا یشاب نذوم هدنرورم تدم زارو نذؤم
 یذاج ۲۲۳و یاب هنرداهد۲۱۰ ردشلواسردمو یا ماما ءدل وا ناخ

 ید راب لوساتساو هم رکشکم و شل وایناطاسلوا مامآهدسیدب كنل والا



 بیم مو سس
 نبع FI ندناضق ىلبا موز ا اها یماچ ) ( یدنفا دجا )

 بولوایخاقخدیدنفا (رهاطدحم) یلعوا ردش واتوف هد۱۲۲۹ بولوا

 ر بول وان تاقلمم كرلهداز یماج فورعمرلنو یدلیاتافو هد ۷

 رد رللعوا یحماج
 هد ۱۲۳۰ یدا یلعم یرلاغا هداعسلا بابو سردم (یدنا دجا)

 یدلدبا نفد هرلبنکیم هدرادکسا بودا تافو

 ضفتلاب ندلف ردیمودخ كناشاپ مراص مهاربا ( ك تهفر دجا )

 یرلهزکص یدلوا یسح هعطاقم لوبناتسا هد ۱۱4 یدلوا ندناکحاوخ
 نامادم) یودح یدلیا لاعرا هد ۰ بودا رود یهبناود بصانم

 رلردنوفدم هدنسهعشچ قلیرب| هدرادکسا ردشابا لاحترا هد ۹ ( ك

 ہد ۲۲۲ یدلوا ندناکجاوخ ضفتلاب ( یهایس) ( یدنفا دجا)
 یسحەبساح فاقواكحوک هد۲۲۰ و یتاک راحهبح هگو یتاکرابج وط

 نفد هرادکسا كرها تاف و هد ۱۲۳۲ بولوا یجهعطاقم شاب ءرکص
 ردشلدا

 ردسودحم کاکیدصسندرودص (هدازاشا نسح) ( كي دجا )

 ( اشسا دجا )

 رد لس یرعکی هدنناضمر ۱۲۲۲ و یشاب یجوف ردنلدلاصبا

 یداج ۲۳ یدلوا یغوبشاب رک اب یلهحریق هرم بولوا نیا

 کر قرملوا غوبشاب و یسیلاو یلوطانا هلترازو هدنحوا كنلوالا

 هرکصو یاس بحاص راصح ءرق هدنلوالا عير ۲۲ ؛یدلوا یظفاح
 صالخا دعب یدلوا ریبا +هیسور هتسوو یدلریو قلدیرا یغاجتس دسزا

 یدلواف یصتم هب رصیق هد ۸ یدلوایبمانوبامه ندعم هدنل و الاعمر ۳۳۹

 ردشلنا تافو هداروا هدمب یدلردنوک هی هللارزو عفر هدنحر ۹

 ىدا عیش
 ردیمودخكناشایدجم تافلق قبسا ردص ( كب دجا )
 یبادخک هنايبرت بوشیت ندهناسرتآ هداز یجنویلاق) . ( كلی دجا )

 هداشامماق یدلوا توف هدنشب یرکی كن رخ الامیر ۱۲۳۲ یدلوا

 ردنوفدم هدکلکر وح
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 دشار دجا ) ندنشاشم هکتوا یدلیا تافو هدنسید نوا كنبرفص ۹
 ( یدنفا دجا ) نالوا مس هنر و هدنشب كن رخالا عید ۵ ( یدنفا

 لاح راهدنسهدعقلا ید ۰ ) یدنفا ناغع) نالوا هن ر كیاو هدندمزا

 رلردنوفدم هدهکت یسهلج رایدلیا

 لاح راهدن رخ الایذاج ۱۳۳۹ ردنلهب رصبق ) یدنفادج اجالا ) ندخاشم

 ردد دنظم اوب اوین و دنع سن و هورادگبا یدلیآ

 هدن وامه .باکر هد ۱۲۲۶ ضفتلاپ هدبلاع باب. ( یدنفا دجا ) دنس

 هلفل وا سا هناغاش (یدنفا دجا ) رکید ۰ .یدلوا یني وتکم زادرتفد

 هداز هفلخ (یدنفادجا ) .یدلوا یسح هبسام نیمرح هد ۹

 ردشا طب بصانم ردقدنلاس ۱۲۲۷ وشلوا ندناکحاوخ بوشش ندنلف

 ندیسو ردشلوا یسادغتک ناطلس هتلاةبه ضیفتلاب ( دیدچ » یدنفادجا )
 ۲۲۸ یسحدساح ه زج هد ۹ یحافوف وم هد ۷۵ اصتلوا ندناکحاوخ

 ردشلیا لا را هذول هنتوو ران و یدلوا -یسحهبساحم یلوطاتا هد

 یمالنمدسزا هد ۲۱۲ و سردم (هدازیوقاص) ( یدنفابیدجا)

 یدلیالاحرا هدنمرم ۱۲۲۷ یدلوا یسهیاپهکم و یسالنم هسجدالب

 کج ؛حرحم.سردمبولوا یسهدازردارت ) هدازیح ) ( یدنفادجا (

 بتولوایسضاقفلوماتساهد ۲۱6و یمالنمهر ونمندم "۸ و یسالنم رصم

 كرەدا لارا هد ۱۲۲۷ ردشلوا یسهپلوطاناهدمب وشت |لاصقنا هد

 یدا فراعمو مولع داراشمردشل | نفره هنایلس

 یلستمدنچ و یشابیج و قرد لنادل و (هدازاغا ر کب ونایجاح) (یدنفادج-) جاا
 ردن وفدم هداشناپردحیدلباتافو هدنناسث ۱۲۲۷ یکیا هدلوبناتسایدلوا

 ىج وبقو یک و یشاب جم وطهد ۲۲6 بوشیت.هدنغاج وا یج وط(افادج جام ا)
 ردشلواتوف هدعببولوایرظان زانو و یشابییغل هد ۱۲۲۷ یدلوا یشاب

 ۱۲۲۷ و سردمردش اق ینأت یاس اید تزعقبساردص ( یدنفادجا )

 یدل وا توف هدعب یدلوا یسالنم سدق هد

 ۱۲۲۸ بولوایخشیسکت ناطلسءاشهدوا(هداززکح) ( یدنفادجا )
 یسهفیلخ هن رب یدردنا لح ینتاعزانمك رلدکتب ول وامدآ ځاص مع یدلیال اع را

 ردشلوا دسع 2
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 نیاقحماوا یناتقس رادرتفد یدل وا یسیح هبس اب زح ەد یحافوقوم

 نیه رح تاعفدلابءرکص ردشم و |یسج هبساحم نیمرح هدنیجر ۲۰۳ بویلریو
 ۀ ويک تیابن یدیشلوا دعاقتمو كورتم هدعب یدلوا یسح هبساحم ۰ هبزج
 هد ۱۲۲۵ هدتع نعیالآ آرم بول واز ومأمهزاخ بتاج هل ر ومأم قیلعتهض رش

 یضیف نایلس نیتهلوک یدنا فاص یلکوک انشاروما ردشلنا تافو اقورنم
 هلس هسب الم یک نعم رصم هدو هدرصینیدل وا نماد ترادص هکر داشاپ

 هک ردرا ویخد (یدنفا دجا) ر ردسیغ یسلیاهیصوتهنسبلاو رصمیتسیدنفا

 ۱۲۱۲ هددتسا شلوا یسیجم زای یساغا هداعسلا راد هدوب ردلکیرود

 قربلوا ندبصانم بابراو ندناکحاوخ ءرکص یدلوا یلزع ثعاب یمط هد
 ۰ یدتا تافو

 ردیمودخ یدنفارکبونا یداقوت . ( یدنفا دجا )

 ۱۲۲۵یدلوا ءارقلا مس بولوا ییطخلاقصابق . (یدنفادجاجالا)

 ۱ یدلدا نفد هنسهعشچ قلیرا یدلیالاعرا هدنسهدقلایذ

 ءرهم ردم ودع كنيدنفا ناثع یلیرنکللاب .. ( یدتفا دیشر دجا )
 ینا مرک دن هد ۱۲۲۲ یدلوا ندناکحاوخ ضیفتلاب هدیلا باپهنلوا نداتک

 نوامه باکر هد ۲۲۵ یدلوا یثاشواچ هدعب لوا ءرکدت هد ۱۲۲ و

 هدهیناهلس یدلیالاحترا هدنچوایمرکی كنهدعقلایذ هنسوا یدلوایمادخک
 1 یدلدا نفد هناي یرد

 یرظان کرک هطاغ ردیمدا كناشاپ ناثع یکرک (  یدبنا دجا )
 ردشلدا نفد هاشاپردبحبودا لاحرا هدننهدعقلایذ ۱۲۲۵ ردشلوا

 یراد هسیک تافرشت زیقلاب ندنلق تاضررمتت (  كب دجا ) دیسلا
 ولتلایا ءرکصیدلوا ېلکو یحناشرشتهد ۱۳ یحنافنرشتهد ۱۳۱۰ یدلوا

 یدلوا ینا قش رادرتفد هدحر ۲۲۱ یدلوا تا ناطاسو :یرظان

 هدنروهظ هعقو ًابقاعتم ردشلوا یرادرتفد دیدج ماظن هدنلوالا عنر ۲

 ندنبسح یا ماعناو مارک | بونلوهدنتناما ان یرلهلشق هیلوا هرایرصکی
 یسادفتک ترادصهد۱۲۲۵ هرکص ردشلماهظفاحم ینتابح .یتواخسیدلبا الا
 ردشلنا لاحرا «دنسه|یذ هنسوا یدلوا

 یدلواجسدنهاکرد هداز قیدنفنده دعس یتیرط . ( یدنفاقعنادجا )
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 تس ۷۸۱ بس
 هج اوخ هدب یدلبا لاح را هد و هدنح وا كنمرم ۷۰۵ ردشلوآ

 یدلیا لاحت را هدنشب یرکی كنمرحم ۱۲۹۱ بولوا جش ( یدنفا يحم )
 رلردت وقدم هدهاکرد یسهلج

 یجوبق ردیدفح اشا دم ییهدنراد قبسا ردص ( كىدجا دیسلا )

 وا بولوا یثاب شواچ هدعب یدلوا یلوق قابشاب هد۱۲۲۳ بولوا یشاب
 ردشلسا نفد هنناتسرق دزاب ناطلس ردشلیا لاحترا هد ۱۲۲۵ هدتمدخ
 ردکبتفردجا ندلاحر یودم

 هکموالنموسردم ردندیلوطانا ( یورضم ) ..( یدنفا دجادیسلا )"
 لوبناټسا لکم ا را ذکی شم یتسهدک دلکی سهرص هنفاضاقلوبناتسا یدل وا یسهناب

 یدلبا لاح را هدنطساوا كنلابعش ۵ یدلدا فطلت بولیرو یسهبات

 یدا برشمخوش یدارایا هفیطل هن راف وص كنسهبلط هللا سیردت هدهینایاس
 بوشکودهلبارفن قهلوق هدهسردم نوکر ب هلکلک ندنغلیشابګو لب دنول ًاتاذ
 فونص هدکلر هللا یدنف هتلادبع هداز قجراتات یدنازق یمانوا هلکع قابط
 یضاق یدایا تمحو تریغ مظع هدنرلهلئسم ملتو یاظن هناخ وط و دیرکسع

 نیلاعلابر هتلدحاو هد نینمؤم "هروس «دهباذعفد هللا تخ یی ریسفتیواضیب
 ودا لاحمرا هدکد لک هتسها

 ( معز) (  شاپ دجا)
 ةحول ريق هرکص یدلوا یساغا رادملس قردلوا یثاب یجوسق هدعب ند اعز

 هد۱۲۲ءیدلوا یظفاح یوط ترازو ٌهبتراب هد ۱۲۲۱ بولوا یغوشاب
 ردا لاحرا هدارواقزیل وا ر رم 6ا هدتردا

 هداعسلارادضفتلاب هدنوبامهنوردنا ردیلریمزا . ( یدنفادج|حاا )
 هدقدل وا را دحتساماب دم «ریزوهرق» یدل و رابتعادا قوفبول وا یتاکیساغا

 یلوبیراهظا رلتظع هنوک ریاسوسبلترلهسبلالاش بویمهکج ینیذوفنكن و
 هدنلاوش ۱۱۸۸ هلبلع ۀبتع ضرع یلیسهریکتو رشت هلتروصوب كردبا مت
 یدادار وقام هتماقاءریمزا دهام یحندردردشم ر دتا یجنافوقومهلقاناکحاوخ
 هلقاناریمریمهد ۱۱۹۶ یدلوایسحهرکذن هنلامو قیمانوبامه# رصهلباج هدعب
 هللج هدننافوكمصخ یداضوا هنیرکم یمصخ هنن هلبصن قفرصتم هیلالع
 هد ۱۹۹ یدلوایبح هرک دتهیلاماسنات هدنلاوش ۱۹۸ هلاهداعا ینلناکحاوخ
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 — ۲۸۰ سس

 یرأی رهش رادقوح شاب ضبفتلاب هدنو اه نوردنا (غا دجا)

 یدایا لاحرا ءدنس هرغ لوالایذاج ۱۲۳۳ یداوا

 یدلوایئاب هطوا صاخضفتلاب ندنوردنا ردنلهفوص ( اغادجا )
 یدنلوا نفد هریفص ًةيفوصایا بودا تافو هد ۳

 رادقوحو رادناکر ضشفتلابهدنونامهنوردنا رددوانرا ( اغا دجا ])

 جوق هرکص بوللوا حارخا هدن رخالا مسر ۱۲۱۷ یدلوا یرایرهش
 و لاصفا ندنصنم هدنتشب ب كن رخالا یذاج ۱۲۲۳ یدلرباق هلغاشاب

 یدلبا لاح را

 ومسرهلقلناریم ريم هدعبو یشان یجوق رد دادنب  (اشاب دجا )

 هدکن هد ۲۱۲ و یظف اح یلک هدسبو یکوا ناطاس هد ۲۰۸ و یفرصتم

 رهشکسا هد ۲۲۳ ومروحو یارسقاهد ۲۲۲ هلاد ولارودیدلوا یفرصتم

 یدلیا لاحراهدمب یدلوا یفرصتم
 اتان ندنکلیدنفا ناود كنرب ندرلهداز للملادع ( اشا دجا )

 لصوم یتازیم ریم ةرابهد ۲۲6 ردشعا تمدخ زارا هدنسلاوحو دادفب
 یبدساهنرزوا بوسهکح ینو یرللغوا لیالادبع نکل یدلوا یسلاو
 ردعفل رحمت شا تولیروا هد ۶ هددشفانم هلکنا هدونو راشلیا طلسم

 یدا یداص

 . هدقاحواو شقلو هدنلادقتکاشاب نانعیجهلک (یزاغ) (  اغا دجا)
 هد۱۲۱4 هدمبو شمرتسوکقلرارب هدرح قردلوا ینادختک لوق ضیفتلاب
 لاحنرا هدندرد كنناضمر ۱۲۲۵ ردشا لاصفنا قر هلوا یساغا یرجکی
 ردشقلوا نفد ههمشح نلدوکن هدننوک یضاق بودا

 هدنزکسنوآ كنمرع ۱۳۲4یخد ( اغادجا ) یسادخک ی عکیایجدبح
 یدلدا نفد هدزادکسا یدلوا توق

 هدنح راخیسوف هنردا بولوا هحاوخ ( یدنفایدربو ادخدجا )

 روهشههد « باطق» یدلبا تافو هد۱۳۲۲۵ یدلوا ےس هنهاکرد اش ینطصم

 بول واج ىدا نیدل و هدعب ردنیفدمهدهکتروکد میدناندهنظ.بول وا

 بول وا حس ( یدنفا ینطصم ) یلمرتسلس هنب رب یدلیا لاحترا .د ۰

 2 E دجا ( یودحم كلا هدنن افو هدنش نوا كنحر ۱۳:۸
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 سولح هد ۲۰۳ هلاراشم "هدازهش یدلاق قاب هدنتهدخو بونلوا حارخا

 یرکی كنلوالا عمر ۱۲۲۲ بولوا نوامه روظنم یدلوا یعتیبام هجا
 قمشواص هفرطر نوکوا یدلبا هظفاح ینماقم نکد هنیروهظ هنتف هدنرب
 نوللار ما مشیگ؛ردشل وارابرازه هدنس ویقهعثج قوفص ب ولیت وطنکیاهدنلم
 یودخ یدلدنانفد هن وکی ضاق یداردیک و رایازارب یداراذکشیا وللید ییتاط

 ردشلدانفدهتنای ب یدبالاح را هد ۲۲۲۰ (كدحم) ندنرلاغانویامه ةن زخ

 کنم اخ :ضیفت,ندخاجوآ اب یی کا
 یدلبا تافو هدعب ردشلیا لاصفا هد ۳ یدلوا یشاب یحاتسب و

 ناش لالا ددو یاب یاب تمرس رد وار
 هد ۱۲۲۲ قرهلوا یسشباپ ی اتسب هنر دا هد ۱۲۲۱و یسهدوو لوو بما

 یدلواتوف هدهردا

 ضراعم هدنس هدعقلا یذ ۱۲۲۱ بولوا یناعا هرقلعم ( اغادجا )

 یدلیاتافو هدعب یدلوایلفاحم یزاغ و
 ةنراپهدننابعش ۲۰۲ ردیمودحم اشا نسح ییهداوبل (اشاب دجا )

 ناطلس رصع لئاوا قر هلوادعاقتم هدعب یدلوا یظفامز وسیعا یاریم ریم

 (كنسح) یثابیجوقیودحیدلباتافوهدهداوبل و یدشت هیناخ دو
 . ردشعثتب دبیاخدیحم ادیعترضحدهعلئاوا

 هدعب یرایرهش روشلس ردبمودح كناساب دج كلم ( كب دجا)

 ناطلسبنز ردشلوا توف هدنسهرغكنلاوش ۱۲۲۲ یدلوا یشاب یجوق

 ماخ هیسآ یسهعرکاشاب مقار یسجوز یدلدا نفو هنناتسربق یماج
 یبودحم یدنفا یکی وا یداقوتییسهع رک ردشمطا تافو هد ۸ بولوا

 ردُشلاقیدشحرب هدنمان (كب ۹ وا ) سردم ندنآ ب ولا (یدنفادجا )

 هدنبحر ۲۱۱ بول وا نیما یوتفو سردم ( یدنفا دجادیسلا )
 هد ۳ بولایسهلاب هکمویدلوا یسالنمهسخ دالب هدعب یسالنع كمالس

 یدابا لاح را ۱

 بولوایسهحاوخ نواه یارسوسردم ( بسم یدنفا دجا)
 یدلدانفد هما اپ دوج هلا لاح را هد ۶

 ۱۲۲۶ ردکشالسا غوا شع ) ٠ ( یدفا دچا) ندنس ردم

 زدشفل وا نفد هراجاخف بودا لاحرا هدننابعش



 ۱ ( شابلاص )  (اشاب دجا )
 یرایرہش رادیلس هد ۶ و رادقوح ضعفتلاپ هدنوامهنوردناردملهروع

 ۲۰۲ و هنسو هدنطساو | یناضمر ۱۱۹۹ و یتخهناا هرازولآعم هدا ۱۹ «یدل وا

 هدیرانف رهشکی هحرلهتسو یدلدنا عفر یتاززو هدعب بولوا یسلاو هینپ هد
 هدعب و هروم هدنعرم ۲۱۳و یتح هنا هلسرازو یاقا ا یدلوا م

 لقت هردن رارکت هدهسیدلوا یظف احم زومرغا هد ۲٣٣ یدلوا یظفاحم ردن
 یدنلوآ مادعا هلیسهیظع تمهت یسامهدا هظفاحم یلّماررا هد ۱۲۲۲ یدلدنا

 ردکب راقفلا وذیلع ندلاحر یودح

 یردب ردیودخ کیا كناشاپلع ( ءداز ینامرق) ( كب جا )
 لع لریازج هدنرخاوا ۲۰۵ یدلوا یماغا یرصکی هدد سلبارط ءدنتقو
 كحوک نکل یدلوا غراف اکو ینتالو برخ سلبارط یرد هدنرارف اشاپ
 ترایزتدعاق هروحات هدننابعش ۲۱۰هدنرورم هام زکس ائباپ فسو یشادنرق
 ههطلام بوسهدا هیلغو شماع وق ینو بوسا دس یرهث 1 دل

 رارکت ۲۱۸ بوروتک ینوب رلناب ريغ هدنسهضراعم دارایلاقسا ر

 یدلبا ماود فالتخا هتس کیا بونالبوط هتشياب یلاها رلیدتنا ا و

 دچا ںایل اقما بودبا دقع هلاصم هلا رالاقما ۲۲۰ اشاپ فسو

 هدارواهدموآ و ردراشمربونک هرصمهلا لافعا هرکصو هند یتنایلماف .كکب
 یدلوا توف

 نارریم زیم ردبس ءداز ردارب اشا هللادبع یلزوثا ( اشا دجا )

 ردشلبا لاحرا هدرلەنسوب ندا یظفاحم ريك ةطا هد ۲۱۴ قردلوا

 اع تولوا زهام هدکلنکت اک ردیلغوا یجقوازب ( یدنفا دجا )

 هرکص یدلوا یحیلام هن راترضح تاج ناخملس ناطلس هلبسح یواکذو

 تافو ال وتقم بودا تمدخ ردق هنلوالا عسر ۱۳۲۲تولوا ید یتاکر س

 یدا بدا بحاصو ذوف ید ودعلیا

 ردیمودخ كناشابلیلخ یسادخکه نبزخ ( مشیکب) .. (كي راتخم دجا)
 ناخ قطصم ناطاس بولاق شکم هلکب لع اینا یزد ارب هلساف و یرد

 هدازهشو رلیدنل وا غارح هن ویامه نوردا هدنن وامه دهع, یرلت ضح كلا

 یردارهدنعوق و نوام سولحهد۱ ۱۸۷ رایدل وا رومأمهنتمدخ ملس ناطلس

 . مچ



 - ۲۷۷ بس
 بز یدلیا لاحرا هدنل اوش ۱۲۱۸ هللا هریغص بصانم رود هدعب یدلوا

 ردن وفدم هدنعماحناطلس

 ىدا ج ۱۲۱۰ ضفتلاب هدنو امه نوردنا ردلدسزا (اعادجا)

 ۱۲۱۱ یدلوایراب رهس رادفوحو رادناکر هدعب و یساعا دلو هدنسەرخالا

 كنس هدعقلایذ ۱۲۱۸ یدلدا حارخا هللا یتیلوت یدلا باهش هدنسهع |یذ

 بحا صم نالیدا نفد هنسهناګ ولوم لغوا ك یدلیا لارا هدنشب نوا

 نت دما فوت ردتاذو ( اعا دجادس ) یرایرش

 (رازح)  (اغاجا)
 هد رصم ءرکصیدنل و هدنتمدخ بودک ةرصمهلب ساب عدا ریکحر دل هنسوب

 باستا هکب هتلادع یسهلوکكت یلع روهشمو هلرذک س .دسلا رانمهلوک بولاق
 ینتعاحح كم ىلع قشاک هری هدنلتق كن هّللادبع یدتا ملعت كليدنح كردا

 هلتق یب اص یدنلو هدنتمدخ 5 یدلبا لاخدا هنکلس ارضا بونکب

 قلارار یدلیا رارف همور هلبتفایق یلرازح ندنفوخ ندکب ىلع هدنتن رومأم

 رضاح هدههراحم هدنهبلع كب ىلع بولازق ندننیشع یدانه هلئدوع هه ريع

 یدلوای ناص لیا وس تولوا ناربمرم هد ۱۸۷ یدک هما هدم ودنا ۳

 هدنسهط |یذهنسوا هد ریمدن رم رهاط یدلربو یسهات کب راکب هد ۹

 3 هدنسهرع یسهرحالا یدابج ۱ ۹ بولوا یسلاو ادص هلرازو

 ۲۰۵ یدلکح قر هلوا یسبلاو ادیص هنن هد ۱۳۰۱ بولوا یسیلاو ماش هلا

 مادعا سصاالبیلاعا ییعدس یم سمه نعد ۲۹۰ یدلوایسلاوماس ایاتهدنرفص

  تراماهدنیجر ۲۱۳یدلاقیسیلاو ادص هن هلالزع نداروا هنرزوایسما
 یدلوا یرکسعرسو یسیلاو رصم هایماجعنا سدقو سلبارطو ماشها مح
 یسلاو ماش اعبار هد ۲۱۸ یدلکح هنادیص افعتسالاب ندرلن و هدنمرخ ۶

 هلغلوالولعم ندنتلع مرو یدلوا e رس رومأم هنرزوا ییاهو بولوا
 لاح راهدن رخاوایم رحم ۱۲۱۹و یدردنوک ییاشاب نایب و وک

 ەماشلا ةي ردن دار وا هد ودا اليتساهرصم لول ز سنار ف ردلاسزوتوایالو یدلیا

 روبچ هتعحر امزهمینادعا هلاهعفادمرب یلناش كرهددا نصح هداکع هدنرام وجه

 هلس هدای زو رادعو زر وخ تیاع دش شاع رشم ندد روسو شة أ

 هناسکس یتسی در ولی دنا نظ ند هنظم ب ولبن رغج لع تح ىدا اس هدرخ و سیجم

 یدلیا برش



 یا ردم لصفنم ندنکلبتاخ ماسق -ردشبالاقترا ءدنیکیانوا كنار
 یدلوا توفهدنرفض ۱۲۱۰ ( یدنفا دجا )

 یرد ردیمودحم كناشاب ىلع رادحتس قیسا ردص . ( كب زینعدچا )

 یرظا کرس هد ۲۰۲ لوق قاشاب هد ۲۰۱ یدلوا یئاب یجوق هدنسهاس

 هدرانکسهدرادکسایدابا تافوهد ۱۲۱۵ یدلوا ینیمانونانه ٌ؛رص هرکصو

 ردن وفم

 رداعادج یتودر یرد ) هذاز یتودو ) ) اغا دعا ) ظفاخ خالا

 ڭتمرخ ۱۳۰۶ ردشلوا یراب رهش راد اکر لوخدلاب هتوامه نوردنا

 هد ۴٣١ یدلوا یس اغا ناتفخ زاحع هدعب یددا دعاقت جارخ الاب هدنزکس
 رداشاب یخف ین ود یدلدا نفد هددجا هحءرقو یدلوا توف هدندوع

 یسهقیلخ یغاجوا رادمطس ( ةداز یلساویس ) . ( یدنفا دجا) حالا
 ند هلثاعوب یدلیآ لاحت را هدنسید یرک, كنن اضر ۱۲۱5 بولوا
 دم دلا ماسح ) و هد رخالا عبر ۱۲۷۱ ( یدنفا تسح تتح )
 راردنوفدم هدنسوقیرولس رایدلیا لاح را هتلنلوالامنر ۱۲۷۰ ( یدنقا

 ردیدنفا نع دجا ندلاحر یدنفح

 هد ۲۱۷ و سردم ( ةداز یش رفات ) ) یدنفا دجا لدسلا جالا

 نکردک هب ةرونم هند نداروا یدلوآ یسالنم رتضم ةدعب و یسالنه سدق

 ندنیسردم یریک مودختیدنآ لماکو ملاع یدلیا لاحترا ًاقورفم هد ۸
 ندرودص یعودخم هک یدلیا لاحرا ۱۲۱۷ ( یدنفآ دشار قطصم )

 كحوک رددنفادعس|فارتثالا بش یم ود هحاتروا ردیدنفا فظن نطصم

 زداساب هّلالضف اولریم یودخ

 هد ۱۲۲۰ نکیآ اضق نع ةخولرس ( یدنفا یزون دجا دسلا )
 ردقلیا لاح را

 كکب یرون هداز الال ( هداز ناطاس مناخ ) ( كن تفردجآ )
 عماجیی بودنا لارا هد ۱۳۱۸ ردناطاس مناخ هبقر یسدلاو ردمودخم
 ردشملدنا نفد هنسهربطخ

 بولت ندلق ( ءداز یشاب یحشا ) ( كبینفأر دجا ) دیسلا حاطا
 یسعدعطاقت سوق سز ۲۰۳۲ یدلوایسحهساحم فاقوا كحوک هدا ۱۹۸



 نا لا ی

 هاقلتاریم ريم هتسوا قرهلوا یاش ناچ ..دنستلا ییرکی كنم رحم ۲۰۷ یدلوا
 اک ۵۱۲۱۱ یوا قمتم هدکن لزعلا دمب یداوا قرصتلیدنتسوک

 ردشلبا تافوهلا رود هد ولا یدلوآ قریصتم لیدنتسوک

 ( اشا دون كس یرایزهش داماد ۽

 قوا زو یناریمریم هم راب هد۱۱۹ 4و یشاب یحوش ردهداز اشباپ نایلس داماد

 ہهدرنلا وس ۹ بولوا یصح هروم هدنحر ۱۱۹۵ یدلوا قرصتم

 ناطلسهحدخ هادن کس كی مرح الا یداج ۱۹۸یدلوا یسلاودب رک هلترازو

 ۱۱۹۹ یدلوایرکسعرسلیعام او یسیلاو یلوطان|هدبحرو یدیل وا دعا
 هسنوق هدنرخالا مسر ۱۲۰۱ یدلوا یون ید یذاج

 هیلو هرات ضحناطاس هدنمرم ۲۰۲ بولوا یسلاو مورضرا هدنلاوشو

 ۱۲۰۶ هدنتع نعماکنه بول وار هبسع ا هرکص یدادا ار >| یتبعج

 بولوا یسلاو هروم رارکت ابقاعتمو یداوا یسلاو یا مور هدنلوالاعمر
 ساوس ءدعب یداوا ےقم هدنسهلکسا راکنخ هلیغاظفاح زاغو .دنناضهر ۵

 انا هد ۲۱۲ و یفرصتمرهشکی هد۱۲۱۱و یفرصتمیربش رق هرکصو یسلاو
 یف رصم خام راح« قىر وار ومأمهسب رقهد۷ ۱۳بولوا یسلاو سا وس
 ردملقاعنیطفیدلیاتافوو هدرلاروایدل وا یسلاو مو رضراهدا ۲۱۳ یدل وا

 (اغا لعاعسا) یشاب یجوقیسادختک ردرلاشاپ نافع و نیدلاءالعیرامودخیددا
 ردنوفدم هدرادکسا یدابا تافو ۷

 ردمودخم یسادخک كير ندرابظعا رد , ( یدنفا ذشردجا)
 e یدلوا ندلاحرو ندب اکحاوخ لوخدلاب بلا باب

 یدلدنا نفدهنسوف هنردا یدلیا لاحرا هدندرد نوا

 ال نیا: سروال ر کس ردم (بازوق ا اک
 یدلوا یسیضاق لوم اتسا هدنرخالا یذاج ۲۱۲ یسالنم همرکم کم هد ۱
 هد ۱۲۵۰ (یدنفانجرلادبع) یودح ردشلوا توف هدعبو لزعهد ۱۲۱۳

 ردشلبا تافو هلتساسرودء دعب و بولوا یسالنم هنس ود

 بولوا یسالنم هنرداو سردم (هدازینوملاق) ( یدنفا بیج دجا )
 دم ودیرامودخ یدلدنانفدهبیراح ریما و ید |تافو هدنح را ۶

 ۱۲۰۵, ( یدنفا نیسح ) ندنسل اوم هبرود یدشح ردندل اوم رایدتفا
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 ا رهشیکی هدنسد |یذ ۱۲۰۳ یدلوا دوسمشاب هدهناخاوتف هلخل وا
 رددنفا دعس و دحمیدلیا لاح را هدولهنس وب لزعل ادعو بولوا

 هدازبعبولوامامسردو سردمردیادنومطسق . (یدنفا دجادیسلا)
 هدنحر ۱۲۱۱ یدلوا یحنابعرش هدعبو شتف» ,دنتفحشع یدنفا هتراءاطع
 .ردنوفدم هد ونایدلیالاحم را

 هدنهرم ۱۲۰۱ بولوا یثاب یحاتسب هرکشو ساخ (ادچا )
 هدنرخ الامسر ۱۳۰۹ لزملادمپ بولوا تیما هناسرت هد ۲۰۲ یدلدا لع

 ردشلوا یلوق قاب
 تورا یا اسب E خو eq دونرا ۱

 حتر ۱۲۱۱بولوا یسئاب یحناتسب هنردا هدعب یذلدا لع هد ۰
 رذراشطا لاخر اقاعتم ینیزتیر ییدنلوا لع هدنرخالا

 بولیدالزع ًابوضتمیدلوایماب یجءرجخبوشبت ندقاحوا ( اغادجا )
 : ردشلنا لاحرا هدعب یدنل وا قالطا هدنسهرخالایداج ۰

 ) اشا دجا حالا )

 هدعب یدلیا راهتشا هداروا پل واین و لوو یاب یجوعف ردنللو

 لاحرا هدنسءهرع كنلاوش ۱۲۱۱ هع زعلا لبق یدلوا یسیلاو هدج هلترازو

 یدلدبا نفد هدنسوبق حون : ددزادکسا یدلبا

 راداکر هدنلاوس ۱۲۰۰ ضشتلاب هدن وردنا ردیلق دال ( اغادجا )

 نیدلابایشءدنسهدعقلایذ ۱۲۰۱ یدلوا یرایرهش رادحس اقاعمو یناطلس
 قلیربا یدلی| لاحرا هدنشب كنسهایذ ۱۲۱۱ یدنلوا غارح هلىتىلوت
 ۱ یدنلوا نفد هدنسهعشچ

 هطلع هدنلاوش ۲۰۸و سردم ردیلهح ( ىدا دجا دسلا )

 یسهاب هکم هدنرخالامسر ۱۳۱۱ یدلوا یسالنم هسچ دالب هدسب یمالتم
 یدبارعم لضاف یدلوا توف هدنسکیا نوا كنسهعایذ ۱۲۱۱ یدار و

 یدلوا هناهاش ماعنا هرلزاحمو زی بودا مخ یی ریسفت یواضس یضاق

 لا را هدنرفص ۱۲۱۲ ردندنراماهسرد هضوصایاو سردم (یدنفآ دجا (

 یدنلوا نفد هداشاپ ردح یدلبا

 بول وایرادرهم E راكجوك ( شابدحوق ) (اشاپدجا)

 یسادخک ناطا ناتکب و یسا ر هد۱۲۰۳ یدلوا ندناکحاوخ هدلاسو

Ez 
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 ۲ ۳.۳۳۳ ۱۲۲۲۳۲۲ ۷ اف یف یو فد دک ا دک و ف و ےل

 ت ۱۳۹/۳ تس
 هتدم لاکا یدلوا یسضاف لوبناتسا هدنج وا یعرکی كليد ۱۲۰۱ و

 ردشلیا تافو هدرل هنسود

 عید ۷ ( یدنفادجا ءدازیععوط ) یسشاب نذوم نوامهیارس

 ۰ یدلدا نفد هعماحیهدنراوخ یناخاشاپ نایلس یدلوا توف هدنرخالا

 ( هداز یماج ) (اشاپ دجا )

 بولیدا سحو لّرع هد۱۲۰۱یدشلوا نوامه “هیر بوشت ندهناسرت
 نامت ودهن وط هد۱۲ ۰۲ هلغلچ ایر هس ورهنس وا یدل وا یسادشک هناس رتءدمب

 یسلاو هرتسلس هد۱۲۰۰ یدلر و ترازوهدنلاوش ۵ بولوایغوشاب

 هدنداروویدلوارومآهمدأت یتسایقسایلغاط بولوایسلاو هنرداندارو و
 هدنسالوالا یداج ۱۲۰۸ یدلوا یسلاو هلاحرت هد ۲۰۷ و یظفاح دارفلب

 ۰ یداروعو قداص یدلیا لاح را

 هد ۱۱۹۹ یدلوا یثاب یجوبق ضیفتلاب ( هدازیبلح ) ( اغادجا )

 كن رفص ۱۲۰۸ یدلوا یساغا رلیهاپس هدعبیرظان یسهناخت وراب لومناتسا
 نیسح جالا یودخاب یردارب ردنوفدم هدهبناماسیدلواتوف هدندردیمرکی

 ۰ زداغا

 ۱۲۰۸ یدلوا EE نامل ضفتلاب هدهناسرت ( كیدجا دیسلا )

 .یدلدنا نفد هنندرا هناسرتهلا تافو هدنلوالامسر

 یاد کک لوق هلیتسهرص زد رضکب (هدازن ع) € انادنجا )
 بولیدنا لع ءدنفهقلایذ .یدلوایساغا یرضکب ءدنرفص ۱۲۰۹ بولوا
 ۰ یدا ردتقمو ردم یدلیا تافو هدعب

 یا یبوبق اط هتامدخو تریغ رتیلنچنررت و
 ینیدلا هد ۱۲۱۰ یدلوا رومأم هنسه راح دو هرکصردشلوا ناریمریمو

 ردنوفدم هدنس هناګ ولوم هطلع ۰ یدلوا توف ندهرح

 هد ۱۲۰6 ردشلوا یسلاو ناو هلقلناریمریه ضفتلاب ( اشاپدجا )

 یودحهنرب ردشلتا لاح راهدنسهدءقلایذ ۱۲۱۰ یدنلوآ ناسحاترازو

 ۱ ۰ یدلوا اشاپ دج
 یحاص یلوطد هدهقف لع ردللکرا رعت ( یدنفا دجا ظفاح )

۱۸ 
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 تم بلصتم زدن وفدم هدند ضوح هدرادکسا یدلیا لاسحترا هدنل والاعب ر

 مهار ا یم ودع یدلوا یتنواعم یلیخ هغجا یتبرح هبسور ىدا لصضاف

 ندودنک نکیا یسردم هیناهلس ( یدنفا ماس دم ) یمودحم رکید ردب دنفا لس

 محرلادبع ردرایدنفا محرادبع و هللا دبع یراردارب یدلیا لازا لوا زا

 هد ۱۲۲۷ ( یدنفا نیما دمع ) ندندافحا رددنفا لماک نا یمودحم كن دنفا

 ( یدنفا دج ٤ ) ندند اضحا یدنلوا توف هدعب قرهلوا یسالنم رهشیکی
 یسادک ردشلوا توف الوزعم ندنفلالنم بوبا هدندرد كن رفص ۵۱
 توف هدنشب نوا یجر ۱۲4۵ بول وا ندناضف فارشا (یدنفایرون طصم )

 ۱۳۹۳ قرهلوا یتولخ ( یدنفا اضر یلع) ندناضف یمودخ كنو ردشلوا
 ۰ یدلدا نفد هددجا هجهرف ردا لاحرا هدنشب نوا یجر

 ( هداز هروچ ) ( اشاادجا )

 یدبشلوا یثاب یوبق بولوا یطباض هقرفرب ندن ریشع وللاقچ هد هیهاتوک
 یلوطاتا ترازو هاب هد ۱۳۰6 بولوا ناریمرم هدنسهدعقلا ین ۴۳

 عفر ترازو هدنرخالاعب ر ۱۲۰۵ یدلوا یرکسعرس لیعاعاو یسیلاو
 بوسلوا ندنس هلوقم روو مل اظ یدشوا مادعا هد ۱۲۰ یدلدا

 ینراسح ۳ هادعا هد رح هدلاح یکيدرتسوک تراسج هدنناب رابلاو

 ۰ ردشلروک یفیدلوا دوقفم

 ( اش دجا )
 راسب ءابرط بولوا ندرلیشاب یوبفو ندننابوسنم اشا مهارا ردیلراصح هرق
 یحم وط ابا ۱۹۹ هلا لزع هدسمب و یثاب یحموتط هد ۱۱۹۳ و یماغا

 هد ۲۰۲ قالطالادعب و شادا عفد ههرشط هدهام جاقر بولوا یشاب

 ردشلدا رومأم هنوامه یودزا هرازولاعم هرکص بولوا یساغا رادحسب

 هب هدعب بولوا عفر یترازو هلا یتمدخ ؤس نکیا یلنفاسح یلک هد ۵

 هدناضمر ۱۲۰۷ ردشلردنوک هنفلفمصت» لیدنتسوک هلت راز و یاقنا

 زدنشلوا توف نکیا هدنروسصت نایصع قرهشلوا عفر رارکت یرازو
 ۰ یدیا لاظ قجا رومتم , ریکتم یدا مدآ رب تالش

 سردسم ( هداز یشابشواچ ) ( یدنفا مسو دجا جاطا ) <
 یمیضاق هرونم ةندم هد ۱۱۹۸ ضیفتلاب یمالنم رادکسا هد ۸



 بس ۲۷۷ سن

 ردرلف وا شواج نسح یلشب هداز لشن ( یدنفادجا ) ردشل وا نفد هثئاب

 یدلیاتافو هدنسینلا نوا كنلاوش ۱۳۲۰۷ نکیا یسهفیلخ شاب یراوس "هلناقم

 یو نی
 هد ۱۱۹۸ سردم ردنیلزپمژا ( هداز یتفم) . ( یدنفا دچا دیسلا )

 ۱۳۲۰۰ سرده (هدازهللادبع ) " .(یدنفادجا) ۰ یدلوایسالنمهسورب

 هداز یماما زاب و رابدلوا توف هدراهنسو یدلوا یسالنبولا هدنبجر
 :ردشلدنانفد ههضخادوس بودا لاحرا هد ۱۲۰۵ ( یدئفا دجا ) شا

 (هرق) (اشا دجا)

 كنلوالا ,یذاج ۱۱۹۹ یدلوا ینادقک لوق ضیفتلاب ندنفاج وا ی رک

 نتوخهلترازو هدنزکس كنسهدعقلایذ ٩ یدل وایسافا یرچکی هددرد

 هدهسیدلدبا لزع قلارا رب یدلوا یظفاحم ردن هدناضمر ۲۰۰ یسیلاو

 نسح ی ردن هدنرخالا عید ۱۲۰4 یدلوا یظفاح ردن هد ۰ ۱ رارکت

 مادعا ةازام هدنحوا ن وا كل ی یثان ندنسمامدا هظفاحم

 ۰یدنل وا

 ( اش دجا )

 ۱۲۰۲ بولوا ېلصح هروم هد ۱۲۰۰ هلغلواندنن اربتعمكناروا ردیلهروم

 هنس یکیارب یدلوا یسیلاو هروم ترازو هاب هدنسبقلا یعرکی كن رفص
 . ردا تافو هرکص

 ربیشلوا نا رینريم بولوا ندنراذفنم دارفلب (یلدر (اشاب دجا )

 . ردشلدا مادعا یثان ندشاسا هدنرفص ۹

 ( هداز یتفم,) ( یدنفا دجا )

 ۱۱۸۷ یمالنم هطاغ هدنسهدعقلایذ ۱۱۸۱ سردم ردیییتفم یلوسک یرد

 یبهابهکم هدنشبنوا كنلاوش ۱۸۱ بولوایسیضاق نوبامهیودرا هدنمرخم
 یسیضاق لوبناتسا هدنابعش ۱٩۷ یدلوا رومأم هنسهلاکم هد ۱۹۲ بولوا

 هدنناضمر بول وا يسا یلوطاتا هدنبارعش ۹ شاد لزع ۱۹۸ بول وا

 مالسالاحش ینوک یجن وا كنب رخالاعب ر ۱۲۰ ردشلوا یرکسعیضاق یلوطانا
 ۱۲۰۰ یدنلوا لزع هلغلوا ضب هدنچوا نوا كنرفص ۱۲۰۲ یدلوا



 تبع 04 هام

 لاحرا هد ۱۳۲۰ ردشلوا یداماد هیدنفا برشم یلع ندرودص بولوا

 رکید رددنفا فراع مالسالا میش يود یدلدا نقد هنناب یرد بودبا

 نوا كنبرخالا یذاج ۱۳۰۰ نکیا ندنیسردم ( یدنفا دعسا دمع ) یمودخم
 ۰ ردیدنفا نیما دمحم ندیلاوم یمودخحم كنو ردشعا تافو هدنشب

 ( اشاب دجا جاطا )9

 یلط ی اما نوامه هرص یدا ندنرهشو تورث بابراو ندنسیلاها یلو

 هاج بونلوا بصن یسیلاوهدج ترازو بتراب هدنمرجم ۱۳۰۰ هدنسهرص
 . , م يدلبا لاحرا هدنیجر ۱۲۰۱ ردشلدا وفع یتبم هنساجر ید یس

 یر دارب ردیم ودح كناشاب دمخ یفرمصتم هردوقشا ۱ ( اش دجا )

 یدلوا یفیصتم رخ واهد ۱۱۹۸ بولوا نا ریه رم هلیسهیصوت اشاب دوم
 ۰ ردشلدا مادعا هدنلاوشت ۱

 ۱۱۷ ندنیلص یدنفا فطام رادرتفد ) هدافطاع ۱ (یدنفا دچا)

 هرکص یدلوا یراب رهش رادقوج فلاب هدنوبابه نوردنآ ردفا دلو
 ه زج هد ۱۱۸۵ یدلدا بصن یبهبساح شاب هلقلناکجاوخ بودا جورخ
 لاصفنالادعب و ییبماهناسرت هد ٩۰ لزعلا دعبو ییمارتفدهد ۷۸ یسیجهبساحم

 یم رکی كنمرحم ۱۲۰۳ یدلوا ینیما رفد اثلاث هد ٩۸ و ایا هدناضمر ٩

 ۱ ۰ ید یبحاص تفرعه , سا یدلدا نقد هد وبا بودا تافو هدندرد

 ۱ هد ۱۱۹۵ یدلوا سردمو ملام بوشیلاچ ردیشاوط ( یدنفآ دجا )
 ۱ هنسوبفهردا بودا لاحترا هدنسهعحایذ ۱۳۰۳ یدیشلوا یسالنم رادکسا
 ۱ ۰ ردشلدا نفد

 تمدخ اشا نسح یزاغ نادوف ( یرم) (یدنفا دجار
 هد۲۰۵ بول وا یتاکرانویلاق هد ۱۹۹ یدیشلر و كالناکجاوخ هلغغلوب هدنناتک

 یدلیا تافو بولوا یسیحهرک ج ةنلام هدمب یدلوا یتاک یریکی
 ٠ هغو هدشامک ف رصم ناطلس هحدخ ( یدنفا ففاو دچا )

 ردشلوا ادنشک هاملاراشم هلکلناکجاوخ هدنبجر ۳
 ناطلسلئا وا یدا ندبصانم بابراو ندناکحاوخ ( یدنفایسو دجا جالا )

 بول وایسهفیلخ شابیلقیرکی (یدنفا دجا ) ردراشملا لاحترا هدیناف لس

 اغآیطصم یایروچ يرد هدویشوط یدلیا تافو هدنرب یعرکی یجر ۶



 ی 1 تب

 یرخواو یغوبشاب نادغب ترازو بتراب ۱۱۹۷ یشان ندنسغا تعاصشراهظا

 یسیدعتو لظ یدنلوا هیجوت ةميعص یکلیلاو بلح ۱۱۹۸ یدلوا یفصنم

 یحجنرپ كتناضمر ۱۱۹۸ یلظفاحم نیتوخ هلیماصفا یتیالو هینب نیغلوبع ویش
 دوم و دمشیرامودنمیدلدما نفدهنغلرا زعدجا هجهرف ردشغلوا مادعا ینوک

 ۰ ردرلاشاب

 ( ستم هرقا) (اشاب دجا دیس )
 هنراو ۱۱۷۹ قرهلوا ناریمریم یدلوا لستم نامز یلیخرب هداروا , ردیلهزوم
 هبناح هیس هاب یکی رلکبهدنبجر ۱۱۸۹ یدل رب ویغلف رصتم رهشیکی هلفل وا یظفاحم

 دیا لزع ۱۱۹۱ یدلر و ترازو بولوا یسبلاو هروم هد ۱۹۰ و یظفا
 اا ۱۹5 یسیلاو هروم اینا ۱۱۹۵ ینیلاو هیناح یتعب دیرک ایا هدعب یدل
 ۰ یدلبا لاح را دعب یدل وا یسیلاو ندو هد ٩٩و هدنق هنسواو هیلاح

 ردشلوا یشاب وب ردداماد اشا نسح قبسا ردص ( اغا دجا ) ۱

 أخ هدنرب یهزکی كنرخالا یذاج ۱۱۹۹ یدلوا یماخا رایهایس هد ۱۱۹۸
 هعفد یکیا بوشش ندنغاج وا یحناتسب ( افا دجا جاطا ) ردشلوا توف

 شاوا یشابیحاستسب هد ۱۱۹۸ هرکص ندفدلوا یسشاب یسحاتسب هنردا ق

 بولوا ( انا دجا ) هدازکبهرف هدر ردشللا تافو لاصفنالا دعبهد ۱۱۹۹و "

 هرازج هلا ناشیلام نامرف هد ۱۱۹۵ ردشلوا یشاب یوق هرکصو معز ٩

 ۰ ردشلوا توف هلنامدخر ود هدءب یدلبا تم نع ارومام 9

 یسهفیلخ ندعم بولوا ( هداز یدنفا ینطصم یک ) (یدنادج)ل

 نفد هاشاب ینطصم هچوق یدلبا لاحترا هد ۱۱4۸ ردشلوا ندناکجاوخو
 یدلوایراد هسیک سر شضیفتلاب هدنلف ناود ( یدنفایز دجا ) ردشلوا "
 دجا جاطا ) رد وفدم هدش رق یهاکرد یرفسشاک یدلیا لاګرا هد ۰ ا

 ۱۲۰۱ بولوا هلخرسهدنغاجوا رادحس ( هداز ینیما هرص , یدنفا یزار

 .اوش ۰ ) هداژ یلح یدنفا دچا ( یدلدا نفد هب وبقت وط یدلیا تاف و 3

 ۰ یدلدبا نفد هاي یسهّناع هدرادکسا یدلبا تافو هدنشب نوا كنل "

 بول هتداعسرد ردللنوژررط ( هداز رطاش) (یدنفا ظفاح حالا

 هدرادکسا یدلیاتافو هدنزوقط نوا كنبجر ۱۲۰۰ یدلوا سردموماعسرد
 یفتفع ترادص (یدنفا نیما دمع ) ندنیسردم یعودخم یدلدما نفد هرانیکسمف



 نوا 0و

 ( اما تنعذجا )

 كکب فک ام اج :بولک هوبناستما ردند رللغ وا نایمرک هدههانوک

 ضیفتلابیدنل وا غارچ هنلق تاضسثت بووقوا هدهاسوا یدل وا ندنسهمدخ

 هغلناکحا وخ و یحاشمشت هلل رعیدنفا هد هلیلف تدمیدل وا یم هفیلخ تاف مشت

 هدنرخ الا یذاج و یشابشوایب + درخ الا عب ر ۱۱۷۸ یدل وا لا

 قرهلواییمارتفد هدندردنوا كنلاوش هنسوا یدلوا یسادتک مظعا ر دص

 شاب هدعب بونلوا قالطا هد ۱۱۷۹ یدلدا رومأم هشماقا هب یل بقعرد

 یدلدبا لزع هدنابعش بولوا یتیما هناسرتهدنمرحم ۱۱۸۰ یدلوا ی هبساحم

 هدننابعش ۱۱۸5 یدک هرصم ًارومأم قلارارب قرهلوا ینیما هلا وط هدعب
 تارزو راب هدنسیدب كنيس هدعقلایذ یدلوا یلاع ردص یادک ایا
 بول وایرکسفرمم ندو هدنسهدعقلایذ ۱۱۸۵ یدل وایرکسعس قح«ور

 صراق هد ۱۸۸ یسیلا وندو هدعب ردشملیا تعاحص راهظا ردق هنماتخ رفس

 كرایاهو یدلاوا یسیلاو بلح هد ۱۹۱و رصم هد ۱۸۹و ندا ًارخومو
 بونل وامماهنسغ |تماقا هدهرونم ٌةندم هللا یلیلاو نیدیآ هدنتیادب یسهبلغ
 بلح هد ٩۳ و رکبرابدهدنل والایذاج ۱٩۲ یدلرب و یغاضس سدق هلکمامهدیک
 لیدنتسوک هلبسهداما هد ۱۹6 هدهسیدنل وا عفر یرازو هدعب یدلوا یسیلاو

 ۱۹۰ یدلوا یظفاسحم نیت وخ هد ۱۹۵و یسیلاو هتسلس ابقاعتمو یفرصتم
 كيفك ام یسیدنفا ه دنغلا دی دليا تافو هداروا هدنچوا كنسهدمقلایذ

 یسیکیاره هدافبا یعمر سوپتسد هرزوا تدام قرهلوا یجناش رشترارکت
 1 ۰ رایدشالغا

  كيئالس هد ۱۹۰ سردم ردیلیروک ( هدازماما ) ( یدنقا دجا)
 ( یدنفادجا ) ردنوفدم هداشا ردیح ردشملبا تافو هد ۱۹۷ یدلوا یمالنم
 ۳ هد ۱۱۹۷ ےځادعب ىدا ندحماشم بولوا ندندالوا یعافر دجا ترضح

 ندندافحا اشا هلاب ردشلدبا نفد هوبف یرکا بودا لاحرا هدنداعسرد

 هدنشب یمرکب كنرفص ۱۹۷ ( كىدجا ) هداز اش زابهش یسیلوتم كنففو

 ۰ یدلدا نفدهنراوج یسهرت یدج بودا تافو

 ( اپ دجا)
 بونلو هدننیعم هیرکسع هقرفر هد ۱۱۹۷ یدلوایثاب وبف رد بلبرخ وا



 س 0۷ يس
 ( هداز فص( یدلفا دجا)

 یسالنم رانف رهشیکی هدنناضمر ۱۱۷۲, سردم ردیمودحم یدنفادجم ندیلاوم
 هدنمزح۱ ۱۸۹ یدل وا یسهنان هم رکفذکم هدنل والامیر ۱۱۷ ضبفتلاب بولوا

 یزکسعیضاق یلوطاناهدنسهدعقلایذ ۱۱۹۳ لزهلادعپ یدل وایسضاق لوبناتسا

 لاصرا فوك یصتلا كنس هدعقلایذ ۱۱۹5 ینعب یا كنلاصفنا یدلوا

 ( یدنفا مهارآ ) ندنراف ودخم ردندالع ل وف ردنوفدم هدرا ما ردشلنا

 ردشل وا نفد هناشان ردنخبودنا لا را هد ۱۲۰۲ بول وا ینالشهتلف و سردم

 ردشلنا تافو قرهلوا یسالتغربعزا هد ۱9٩ سردمید( یدنفادجم )یرکید

 ندندافحا ردشلوآ یسالنم مورضرا هد ۲۰۱ ( یدنفارع دیسلا ) یدیکچ وا

 دچا )رکید ردشایا تافو قرهلوا یسالنم سشدق هد ۵۹ ( یدنفا نظضم )

 یداجج ۵ نکیآ ماعسرد , سردم ردبل هدئراد ( هداز یفه) ( یدنشا

 ( یدنفادجا ) یدلدا نقد هویقنوط ردندالع لوحف یدلیا لارا هدنل والا

 تافو هدنسهرف كىلو الامير ۱۱۹۷ بولوا ماقتترد , شردم ( هداز یضاق )

 -۱۱۹5شردم زدیلونارفغز ( یدنفا دجا ) ردنوفدم هده راهب یدلیا یدلپا

 .-یدلی لاغر ادب یدلوا یمالتم كيال هد

 كناتک هداعسلاراد ضیفتلاپ ندنوامه نوردنآ ( یدنفا دچحا ظفاح )
 یساغا هداعسلاراد یناکعاوخ هئراب هدننابفش ۱۱۹۳ یدلوا یسهفیلخ شاب

 یدلوا یرظان هلاک وط هدنلاوش ۱۲۰۱ و لاضفنا هد ۱۱۹6 بولوا یتاک

 ندافلخ هد رادص «یوتکم ) یدنفا دجا دیسلا ) یدلیا لاحرا لزعلادعب

 هدندزد نوا كنبجر ۱۱۹۳ ردشلوا هفیلخ شاب هلبسهنتاناکجاوخ نکیا
 ندناکجا وخ وی راد هک نزحت (یدنفادجنا) ردن وفدم هدراذکسا یدلنالاح را

 . 'یدلدنا نفد هنسوبف هنردا هلا لا راهد ۱۱۹۵ یدلوا

 ( یک ایر, هداز جانروط) (اشاب ترع دجا )

 هدهراح بول وا یرهکی ردنلدا رغرازه ردبقل هدوا هلغلوا یرک | یتیو

 هدنسهعایذ ۱۱۸۹ ردشل وا رد یسادک لوق ینبم هنسهروهشم تامدخ

 یدنلوا ناسخا ثرازوبئر هدنرخ الاعیر ۱۱۹۰ یدلوا یماغا یرهکی

 یناض یرخوا هد ۱۱۹۳ بولوآ یببلاو هلاحرت هدنرخ الا یذاج هنسوا

 ۰ ردکبیفو هباشاب ىلع را ریس یرام و دم یدلبا ثاف و هدعد یدلر و 1



 تب ۲۷۱ —

 بولوا یمالنم هبمرکم کم قرتلاب سردم ردیلدرک . ( یدنفا دجا )
 هجمهرفیدلیا تافو ینوک یصشب نوا كنلوالاعیر ۱۱۹۰ یدیشم وا لررع

 هدرادکسا ( هداز یجغاب ) (یدنفا دجا دیسلا ), ۰ یدلدا نفد هدجا
 هیکت ید وا ءرکص یذاتاذربندهدعسینذوم و .ماما كن دهم رایدنفسا
 ( یدنفادج" ) ۰ ردن وفدم هداروآ یدل واتوف هد ۱ یدل وا مش بوباب

 هبیردص مش بولوا یماما ید نوتاخ هناد هد هسورب ردیلیلناشوط
 ۰ ردشلیالام را هد ۱۱۹۰ یدشلوا روامات هداشمتالس هلغل وا شل وا داماد

 نفد هبویسوط بودا تافو هدناوالا عبر 1۱5۲ یحاتک ( یدنفا دجا )

 ۰: ردندتطاطخ رهام ردشلبا
 كنبیطخ ییماحیحاشن هدهطلغ( هداز بنطخ ) (اغا شناد دجا )

 ردشلوایتنادقتک رایج وق هدننرادضبوربک هنسهرناد اشا بغار ردیمودخم
 - هدعقلایذ۱۷۳ یدلوا نشابش واج هدنسهدعق | یذ ۱۱۷ و ییشانج وقف ضبفقلاب

 یدل وا نیما ان یسهلش یعناتبباو یتنادک رایج وب هدعب یدلدنا لزع هدنس
 هعفد یکنا هد ۱۱۹۰ و ۱۱۸4 یدلردنوک هرلتمدخ بولوا لئات هنغل اغا ولب

 هداروا هد ۱۱۹۲ یدلردنوک هتساقا ه وللدم هد ۱۱۹۱ یدلوا یساټا رلیهابس

 هدنافو بودبا عضو ریتم هندصمم اشا یریپ هدننایح ,رد عاش یدلبا لاحمرا
 ۰ ردشلدا اشنا هیچ رب هد ٤

 هدا ۹ هدرا رفاشاب ناعلس یردا ر ردندننادناخیلناباب ( اش دجا )

 یکلع هرلاشاب یطصمو دوم یراردار قلارارب یدلوا یفرصتم ناباب
 یشادنرفرآرکت یدتا طبض یتموکحبولک اشا ناهلس «دنتم نص هلح ر هللا تینما
 یدت|لزع هلغل وا ربغماشاب رم یسیلا و دادغب هدرکو هدهسیدلب هلا ینکلعندند

 لدنراردارب د ۱۱۹۰ یدلر و یفلفرصنمقاعسیوک هد ۱۷۹ هدنرورمهنسرب

 یدلوا یفرصتم نابا رارکت هد 1۱۹۱ بودنا شبح یو هبلغلاب اشا دمع

 هو سو یدلیا بئاغ یتیسیکیاره هددسبدلر و زیمض یتاصسیوک هد 14۲

 ۰ یدارادغ رداشا منهاربا ی ودنخ یدلوا

 ردنمودحم یدنا دیس( هداز لیلخ هرف) ( یدنفا دجنا جالا )

 یمیضاق هردا "یدل وا یداماد یدنفا هللا ضیف هداز بع برع ندرودصو
 لئان هنسهاب لوناتسا_ هرکص یدل وا یسالثع هرونم ون دما هدنمرخ ۵

 ۰ یدلدا نفد هراننکسم هدرادکسا ردشلبا لاحرا هد ۱۱۹6 یدلوا
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 هعفدیکیا هد ۷۰ و ۷: یسجهلاقم یراوس هدنلاوش ۱۷۲ یدلواینافوقوم

 یهساسح شاب هدنلاوش ۸۱ لوا ٌهمانزور هد ۱۷۹ یسحهبساح یلوطانا

 یدلبا لاحنرا هد ۱۱۸ هدولادعب یدلوا ینبما نوامه رص هد ٤

 ۰ ردکب رهاط دمع ندناکجاوخ یمودخم ردنوفدم هدراب قلراق هدب وا

 توف هد ۱۱۸۵ بولوا یاب یانروط رد رک , ( افا دجا )
 یسافا هلق ید ید ( افا دجا ) ر ردنوفدم هدنسوبف هنردا یدلوا

 ۰ یدنلوانفد هدنسوبف هناحم ولوم هلا تاف و هد ۱۱۸۵ بولوا

 ۱۱۸۰ بولوا یاب یهبجو یشاب یوبف ( افا دجا دیس حاطا )
 ی.هبج ندا تافو هد ۱۱۰۷ و هیاشاب ردیج هلا تافو هدنسبنلا یجر

 ندنناقلعتاب و یلغوا كنا هکیدنلوا نفد قصالم هنن رق ( افا دم ) یشاب

 نقد هتناب هللا تافو هد ۱۱۸۲ ( اغا رهاط ) یمودخم كناغا دجاو یدبا

 «ردیمودخمافا ینطصم جاخالغوا ناثع هرق ( انادجا جالا ) یدنلوا

 هنتلبیضف بولوا ندنفارشا بلح ( هداز هط ) ( یدنفا دجا )

 یسها ربمزا ه ( یدننفا دمحم ) یلغواو یتی ولوم سدق O هاش

 یعس هنفالطا هن رزوا یسلوا لاسرا هتماقا ههنردا یلغوا یدیشلر و

 ناسحا *هداما یسهاب هد ۱۱۸۵ یدنلوا ما زعا هدودنک هد ۰ نکرد

 ۰ یدلیا تافو هدعب بونلوا

 ۱۱۷۰ بولوا ندهبنک ( هداز یلوق ابشاب ) ( یدنفا دجا )
 هدعب یدلوا یرظان هناسحصوط هد ۱۱۸۰ یدلوا ندناکحاوخ هدنرخالاعب ر

 ۰ ردشل وا توف

 ۰ ردیم ودخت یدنفا میهاریا یماما اشاب سالا ( یدنفا دجا )

 ( اشابدجا دیسلا, )

 یچل وط هرکص بولوا نا ريم ریمویشاب یوبق ردیدیفح اشاب هللادبع یجهتچ
 عیاض ېب رحرپ هدهرصو هدهسیدلرب و ترازو هد ٥ یدل وا فرصتم

 هش رارکت هدعب یدنلوا لیکو اغا دجبا یلهروم هنن رب هلا لزع هلکعا

 لاصفنا هد ۱۱۸۸ یدلوا یسیلاو هنطا هد ۱۱۸۷ بولوا یفرصتم یوبکی

 ۰ یدلوا توف هدعب یدلدا عفر ینرازوو



 تم ۳۷6 بس

 یلوف قابشاب هدنناضمر ۱۱۸۵ بولوا یشاب یوبق بولوا یثاب نابراس
 ندراب شاب یبوبف ( هدازشواح اغا دجا ) رلیدلیا تافو رانو هدعب یدلوا
 ۰ یدلدا نفد هدرلابف هللا تافو هد ٥ بولوا

 شاطکشب هد ۱۸۰ :بولوا ی .سلبارط ( یدنا دجا )
 یمودخح هن رب یدلوا توف هدنرحم ۱۱۸۰ یدلوا یش یسهناخم ولوم

 ) هدد دوج ( یداماد ھل رب یدلبا لا را هد ۱۳۳۴۲ هدد فسو (

 ( هدد یردق دمع ) دیسلا یضش كانمرا هن رب یدلیا لاحرا هد ۶

 هد۲۷۰ یدلوا ( هدد شع ) هدنافو هلتمدخ زواجه ییهنس یعرکی بول وا
 نیسح ) نالوا مس و ۲۷۷ یدلوا ( هدد فیظن ) هدننافو

 ۰ ردشل وا ( هدد

 ۱۳۳ ورا درکم ا اتکا ۱9۸6 (  دا فرم ]
 ۰ یدلوا فوتمو لوزعم

 ( شوخرس ,ابلوا ) (  اشاپ دجا جالا )
 یثاب یحناتسب ینوک یحتتلا یمرکی كن رفص ۱۱۷۱ بوش ندکلیکصاخ
 "ءرص هدنبجر ۱۱۸۰ یدلیا لاصفنا هدنسیکیا كن رفص ۱۱۷۲ یدلوا

 ۔ هدعقلآیذ ۱۱۸۱ یدلوا یسادخصک رابجوپق هدوعلادعب یدلوا ینیما نوبامه

 یمادعک ترادص هدلاوشو لوا روخاربم هدنرفص ۱۱۸۲ یشابش واجهدنس
 هدنداعسرد بویقک هلا ودرا هلا ضراع هدنرخالاعب ر ۱۱۸۳ یدلوا

 هد ۱۱۸ یدلدا وومام او کیه هب هردا هد-نعوفو برح یدلاق

 ردص ماقمماق هدنلدبن ترادص هدنابعش یدلوا یمیحم روس رکسع هلترازو

 هب یچلوط هب رزوا یمظعا ردص دورو هدنرورم نوک جاقرب یدلوا یلاع

 تی رومأم لیوحت ه ودرا هدنبجر ۱۱۸۵ یدلوا رومآأم 4متسلس هرکصو
 ۱۱۸۰ یدلوا یظفاح ندو هدنمرحم ۱۸۰ و یطظفاح یلوبکت هدلاوشیدنا

 رولو زوس بسانم هماقم یدلدا نفد هديا وبکب یدلبا تافو هدنسهدعقلایذ

 ۰ یدا ناسللارهاط

 هد ۱۱8۸۵ و سرد ( ییا یا )ل ( یدشا دجا دیسلا )

 ۰ یدلوا توف هدعب یدلوا یسالنم رادکسا

 ( هداز نسحم ) " (كب دجا جاطا )
 هدنرفص ۱۱۷۱ یدلواندناکجاوخبول را ندهشک ردیمودخحم كناشاب هللادبع



 بسه تس

 یدلدانفد هنناب یدج بودا تافو هد۱۸۲ (كب قابلادبع) یبودخت یدلیا

 توف هد ۸ ( كن هلا ضیف ) ندیلیرب وک دافحا ردراو كب بیط دم هدرب

 ید ( كب دیم ادب ) نالوا یمالنم رهشیکی هد ۱۱۸۲ ندرانوو ردشلوا

 و و كب صا دمع نذیلاوم یداماد كنا ردسشلوا توف ءرکص هنس جاقرپ

 * رذگب مصاع رکید ندنیسردم یدیفح كکت مفا

 هدنلوالایداج ۱۸۳ بولوا یتیشابیکح ودرا:هد ۱۱۸۳ (یدنفادچنا )
 شا ایلع "دنع ضم ییلهج هدنشابط هدقدقاب هلم هتسخ یسیضاق ودرا

 «یدلیااش راد لاح را هدعب رداد لع ندتمدخو لوا ندزلیا تافویصاقو

 «ردیمودخم كناشیدربوادخ یمینکیا ( هداز یدربوادخ ) ( اشا دچاا )
 بول وانا ریمریسهد۱۱۸۳ ردیم ودع كناشا جراح یل رهشقا ( یدنفا دجا)

 ۰ یدلوا توف هدراهنسود

 و ۱۱۸ بولوا ندناکجاوخ ( یداماد یناح ) ( یدنفا دجا )

 ییمااش یسوبف رادرفد هد ۱۸٩ و یدلوا یراب رهش فرصم هد ۵۹

 ۱۸۲ بولوا یرادرفد یسسودرا ردش هلا بصانم رود هدعب بول وا

 یداسفا هجهیلام یدلوا یسیحجهبساح هب زج الف هدنرخالایداج

 اب وکنم بولیدا سبحو لزع ندقل راد رفد هدنرفص ۱۱۸۳ ندنپسح

 ۰ ردشلوا توف
 ۰ ردمودحم یدنفا ےھارا ( هداز دارم ) ( یدنفا دجا دیسلا (

 را ردیلراصح زافوب ( لچاص ) ( یدشا دجا يا )
 نفد هندرا هناسرت بودا تافو هد ۱۱۸۵ بولوا ندهدنبشه مماشم

 ناطلس ندنگاشم یتولخ ( یدنفا دجا ) یدیشحاب مودم كنو ردشغ وا

 یدسلبا تافو ینوک یضکبا یمرکی كنلاوش ۱۲:۰ یدلوا یظعاو دجا
 ( یدنفا هللاءاطع دجا ) مودم كن و ردنوفدم هدن رق ی رغشاک هد وا

 ۰ ردنوفدم هدنناب یدلیا تافو هد ۲

 كولب یک راسی ءاب رض ردندریشاب یوق ( بوبا ) ( افا دجا )
 (. افا دجا ) رکید یدلوا. یوق قابشاب هدنبجر ۳ هلا رود ین راقلافا

 ۱۱۸۰ یدلوا یاب یوق هدهاسوا بولوا یرادهن زم- كنهداز ےکچ

 (. افادجا ) یدلدا لزعهدناضمر یدل وا یلوق قابشاب هد وب هدنل والایذاجب



 تب ۷۹6

 ( اشاب دجا دیس )
 ۱۷۳ یدتیک ءرصم هل ترومآم قلارارب قرهلوا یناثروخاریم ضیفتاب

 قرتلوالوا روخاریم هدبهبو یمادنتک رلیچوبق ننوکیجنزکس نوا كنبجر
 لا ترازو هدنسیهرکی كئناضمر یدلوا لوا روخاریم انا هدنرفص ۷۹

 یسیلاو هدج هد ۱۷۹ یذلوا یلشفاخ زوب ضا هرکضو یسیلاو كيالس
 رار هلکب خاص جاخ ریما ندرصم هد۱۸۱ یدلبا افعتسا هد۱۸۰ بولوا

 یدلوا یسیلاو كالس هدنلاوش ۱۸۳۲ یدلوا(یظفاح زو ضا بوقیخ
 : ىدا راوطالامقتسم یدلیا لاحترا هرکص

 ندندانحا ندلادعسهجاوخندربهدازغابد(هداز ییاکب ) (یدتفادجا )

 یسالنماكنالس هدنسهدعقلایذ ۱۱۸۱ "سردم ردیمودع یدنفا هللادبع اک

 ۰ یدلوا توف هدعب بولوا

 یذ ۱۱۸۲ بولوا النم ؛سردم ردیماما اشاب ىلع ( یدنفا دجا )

 هداز یتهوهف ( یدنفا دجا ديلا ) یدلوا یسالنم هرونم هندم هدنس هيا

 هدازفسوب (یدنفا دجا ) یدلوا یمالنم سدق هدنل والاعیر ۱۱۸۲ سردم

 یدبل وا یسالنم هنردا هدنلوالایذاج ۱۱۸۲ بولوا یسالنم ج رخ *سردم

 ۰ رلیدلیا لاحرا بفاعتم قیر رب

 ( هداز یلیر وک ) ( اشاب دجا ظفاح )

 یدل وا یسادنشک رلبجوبق هدنرخ ًالاعیر ۱۱۹۳ ردیمودخم اشاب نامه

 یدلوا یمیقون بقءردو نیشنهبف ترازو *هبنراب هدنسیکیا نوا تلاوش
 یعیفوت ابا هدنسهرخ الا یذاج ٤۸ یظفاح ندو هدنس هدعقلایذ ٥

 هرکصادقدنلوب هدنابراخم یدلوا رومأم ه هیفوص هلیکلیلاو یلبامور هدا ۰

 ۱6۹, هبدنق هدنبجر ۱۰۷ یدلوا یسیلاو كيالس هرکص ندنخرات ۳
 ۹6 و زوبشا هدنرخالا میر *۱ و هی هدعقلایذو درک ًاماعضنا هدناضمر
 یزوا هدنرخالاعیر دو هنسو هدنرخالاعیر "6 و دارغلب هدنرخالایذاج

 الات هدعب دارفلب هنن هدنرخالایذاج ٩۷ و زوب ضا هدمب هرتسلس هلبغلظفاحم

 هن ۸۰ و هنسو هدنلاوش ۷۹ و باح هدنلاوش ۷۷ و ندو ۷6 و زوم غا

 هدار وا هد۱۸۳ یدلوا یسلاو مصع هد۸۲ و كيالش رارکت هنسواو یزوا

 ات همشچ ر هدنسهلح یحاغزف یدنا عیمش ؛دیشر ؛لضاف «لئام یدلبا تافو

a ۳ ۰ی  
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 هدازرکب وا ) . یدنفا دجا (

 سردم یدلیا دلوت هد۱۰۹۷ ردمودح یدنفا رکب وا یهربت ندرودص

 سصم هد ۱۱4۹ ؟هطلغ هد۱۱۲ یدلوا داماد «یدنفا دو مالسالا شو

 یدلوایسیضاق لوبلاتسا هدنلاوش ۱5۷ یدل وا یسالنم همرکم "کم هد ۳۲
 ۰ بولوا یرکسعیضاق یلوطانا هدنسهدعقلایذ ۱۳ یدلدا لع هد ۸

 هنس رر ايا هدنسهدعقلایذ ۱۷۱ و الوا هدنرفص ۸ یدلدا لزع هدنرفص

 هدنرورم هام زکس بولوا مالسالاجش هدنرفص ۱۱۷۵ یدلوا لپامور ردص
 یدل وا توف هدنشب كن رفص ۱۱۸۱ ردشلدبا لرع ندنبسح یتواخ رووطب
 یدبا مرکمو ی بولوا رادربخ ندمولع کا ردنوفدم هده رت نارب و

 توف بواوا یمالنم كيالس هد۱۱۸۷ سردم (یدنفا دماح) ندنرام ودحم

 تافو هدنمرحخ ۱۲۰۰ بو وا سردم (یدنفاز نعدحم)یمودحم كنو ردشلوا

 رد(یدنفآ نیما دمع ) یریبکم وداي یردار یدلدا نفد هنسوف هنردا بودا

 رددنفا لالح یطصم هدير ندرلنو هن

 ( هداز نسم ) یدنفا دجا

 یهالنم یصمو سردم ردیمودحكناشاب دمع هداز نسح یسیلاو هدج

 یسیضاق همرکم *هکم هدنمرح ۱4 و یاب هرونم ؟هشدم هدنمرح ۱۱۱۳و

 یمهیاب یلوطانا هدنلاوش ۷۰ و یسهاب لویناتسا هدناضمر ۸ بولوا

 ۱۱۸۱ نکیا لوزعم یدلوا یرکسعیضاق یلوطانا هدنمرح ۱۷۷ بولوا
 ( یدنفا نطصم ) یعودخ ید ندهیسر یالع یدلبا تافو هدنسه |یذ

 هلاع هکیدلبا جوزت ( كب لیلخ ) ندرهدازناخمهارا یسهعرکكنا بولوا
 ردشل وا لصاح طانرا هدنسهرا

 هتسارک هدنامز یرد نیاق ردداماد اف | یا یکرک ( یدنفا دجا)

 هدنتافو یردب ناق بولوا یسیج زاب هداعسلاراد هدعب یدلوا یتسیصک رک

 نوامهنوردنآ هدعب یتیمارهش هدنسه#-ایذ ۱۱۷۹ یدلوا یعک رک هد ۷۹

 ردنوفدم هدولا یدلیا 8 هد۱۱۸۱ بولوا یتیما ان

 ندناکحا وخهد۱ ۷۹ ردشکی كن دنفا یطصم یطخ - ( یدنفایلاص ودجا )

 قرهلوا یرادرتفد ناتسج رکهرکص یدالشاب هطبض ی هیلاحر بصانم یدلوا
 هد۱۸۲ یدلوایسحدلباقم هداس هد۱۸۱ و یدلوا یتاکر ادملس هدنلاوش ۰

 ىدا یاش ردن وفدم ا ردشایا تافو



 هتس ۴ ٩ و ےک

 یشاب ی وپق ندا تافو ٧٣٣١ هدنسویق یرولس بودا تافو هد ۸

 یمادک اشا هلا دبع قبساردص هدر ردشلدا نفد هناي ( اغآ رکبو )

 هد ۱۱۷۹ یدیشلوا یسافا رابهابس هد ۱۱۷۵ بولوا ( انا دجا جاا )

 بول وا ( افا دجا ) ندرایرچگی هدرب ردشلدا نفد هرادکسا تودا تافو

 یشابیزرد ردشلوا توف لزلادعب بولوا یشاب ی غز هدنرفص ۳
 ارت ید یسهناخ راک یزرد هد ۰ تواوا ( اما دجا حاطا (

 بودا تاف و هد ۳ ردشع اب عماح هلوض و ربسنم دن رسم مدقش وح ید

 راعاید تولوا غابد ) اما دجا باح J رد دل دا نفد هبار وا هدنس ودنک

 ۰ ردشلیا مامتا هد ۱۱۷۵و اشناو انن ًادحم ینیدصم

 ۱۱۷۹ یدبا نیئدحلا سیر هدنعماح هیفوصایا (  یدنفا نع دجا)

 ۰ ردشلدا نفد هرادکسا بودا لاحرا هد

 عد ۱۷۹ بول وا میش هد ۱۷۱۶ هدنلاحم را یدنفا ققطصم ېس یهاکرد

 رد ( یدنفا دچا یدر و ادخ ) لح . ردشطا تاقو هدن رج الا

 ۰ ردیمودح یدنفا نجرلا دبع ( هداز ایلوا ) ( یدنفا دجا )

 ناریمریم هد ۱۱۸۰ بول وا ییودخحم ( اشا دمحشتالج ) ( اشا دجا )

 ۰ یدلواتوف هدنکلهت یدیشلوا
 هدنرخالا یذاچ ۰ ردیمودخم ( اش دمع زوط ) ( اغا دجا )

 ۰ ردشلوا توف .رکص تدم یلیخر ردشل وا یلظفاح ناو یناربمرم ةت راب

 یدل وا ناریمریمبول وا یرادن ود اشا دج اهداز لاج ردبل هک اطقاهدلح

 لزع هدعب یدلوا یسیلاو ادیص هد ۱۱۷۲ یدلوا یسیکب رلکب هنطا قلا رارب

 باح هدنلاوش ۱۷۸ یدلوا یسکب رلکب شع رم هدنرخ الاعیر ۱۱۷۸ هلا

 هدنلاوش ۱۱۸۰ یدلربو ترازو هدنرخالایذاج ۱۱۷۹ یدلوا یسیکب راکب
 یبحاص دسر و لقع یدلبا تافو هدار وا بول وا یمیلاو هدد هدعن و هن وف

 یرارکید یدشت هبهبیلس رخاوا ( كب نجراادبء ) ندنرامودخع یداریزورب
 ۱ ردرلاغا ناشع و ها ذدبع
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 ۱۷۲ تولوا لورم تایر ۷٩ یوا راج رود ابا هد یار یا
 یژان هدنبجر ۱۷۳ یدلوا فرصتم هبالع هلفلنارمرم هدنرخالا یذاجب

 رادرتفد الات هدنسیکیا كندا یذ یدنلوا هداما هنفلناکجاوخ ,هشرزوا

 هدنلاوش ۱۷۵ یدلروی ناجا ترازو هدننفس كنلوالا یذاج ۷٤ یدلوا

 . عیر ۱۱۷۸ یدلوا یسیلاو رصم هرکصو زوبضآ هد ۷۰ و یسیلاو هروم
 ۱۱۸۱ ( كب ىلع ) یعودحت یدبا ردم , ردم ردشلیاتاف و هداروا هدنلوالا

 ( كىديعس دمع ) ندناکجاوخ یعودخم یدلدبا نفد هنشوقواغا یدلیا تاف و
 ۰ ردشلدا نفد هداشاب لاز هدن وبا بودا تافو هد ٣

 رهش رادقوج شضیفللاب هدنوامه نوردنا ( ظفاح ) ( یدنفادجا )
 هدهللفتدم یدلوا یرابرهش رادحس هدنرخالا یذاج ۱۱۷ یدلوا یراب
 نیمرح هد.۱۱۷۷ كر هل ر و یسهبر ثالناکجاوخ هرکص و ششلوا لص
 ۰ یدلیا تافو هدعب ردشلوا یسیچهبساح

 ( یمافا صاح ) (اشاب دجا)
 رومأم هنماظن سيرف قرهلوا نارمریم توش نددنغلاا صاخ , ردیلساویس

 بولوا یسیلا و هینوُ هلترازو هد ۱۱۷۷ یدلرب و یغلفرصتم هکتو یدلوا

 یدلواتوف هداروا ردشمر و یراقاڪس زاصاو سیلک هدنلوالاعیر ۱ ۱۷۳۸

 «یدلدانفد هاشاب ردیح بودا تافو هد ۳ ( كس لیعاعسا ) عود

 یدلواندناکجاوخ بول وا یداماد ( یدنفا فس و ) (یدنفا دجا)

 یبهبساح شاب هد ۷۰ هلیصامرود بولوا یراب رهش فرصم هد ۰۱

 یدلنا لاحرا و لاصفنا هد ۱۱۷۹ یدل وا یسج هبساح نامرح ۷۸ یدل وا

 بودا تافو هد ۱۱۷۹ ( یدننا دجا جاا ) نالوا یسفیلخ یر
 شاب یلف یلوطانا هدنسهدعقلا ید هنسوهن و یدلدا نفد هنسوبق یرولس

 نفد هدجا هج هرق بودا تافو ( یدنفا دچا جاخا ) نالوا یسهفیلخ

 ۱ ۰ ردشلدا

 یسادضک هدلاو یرد ( هداز یمادضک هدلاو ) " (اغا دجا]
 هعفد یکیا هد ۱۱۷۸و ۱۱۷و شوا یثاب یوسف بولوا یدنفا ناقع

 ۱۱۷۸ تولوا یرامعم هصاخ ( ا دچا ( رکیدو یدل وا یساقا راد

 ( افا دجا جالا ) یسادضک رایجهطلاب ردراشللا تافو هرکص ندنلاس



 تن

 سصمهدنل والا E ۱۱۷۵ و یسالنبلح؛سردم (یدنفا لماک دجا)

 ۱۱۷۲ سردم ردیماما اشاب ركبوا ( یدنفا دجا )  یدلوا یسالنم

 بلح مرکص سردم ید ( هداز دجا دیس ) یدلوا یسالنم سدق هدنمرح

 هب هی وق هدنلاوش ۱۱۷۷ ندنکیدمهدا جازما نسح هلبالاها بول وا یسالنم

 رایدل وا توف ابقاعتمیدنل وا دیعت

 رس بولوا ندتبانک یلام باب ( هداز یلیسر ) . ( یددتفا دجا])

 هد ٩۱۷۸ ید وا یسیحوتکم ترادص ضیفتلا هرکص ندقدلوا هقیلخ

 هداز بسر ) ندنمابرقا هنسوا ردنوفدم هدنسهعشچ قلیربا یدلبا تافو
 یمیدنفا ناود ( یدنفا دجا ) .یدلدا نفدهنناب هلمافو ید ( اغا لیعاعسا

 تافومد ۱۱۷۰ بولوا ندن اکح اوخو ندنرا هفیلخ یرچلب روند هداز

 ودداماد ( یدنفا دجاجاطا ) «ردشلدبا نفد هنیجراخج وبف یرکا بودا

 وی وط هلا تافوءد ۱۱۷۹ یدلوا يمهفيلخ یراوس "هلباقم بول وا بقلم
 ۱۱۷۹ ( یدنفادجا ) یناک ففو یو دزیاب ناطلس یدلدا نفد هنجراخ

 ( یدنفا دجا ) هداز روک روهشم حارج ردوفدمهدوا ردشلوا توف هد

AY ۱۱۷۸نفد هنس وق یرولس بودبا تافو هدنسیم :  

 هدنسیمرکیكنجرهد ۱۱۹ یدنفا یطصم یجاح ندررلهداز لر وکون ردشلدا

 نسح ابطالا سر یودح كسنر یدلدا نفد هشاب كنا هلا تافو

 ۰ ردیدنفا

 ینایعامروچ ردیمودكنافارع ( هداز راپچ ) .(اشاپ دجا جاحلا )
 ۱۱۷۸ یدل وا یسلاو ساویس هژغلناربم ربم هدنل والا یزاج ۱:۲ بول وا

 ( كب یفطصم ) یمودخم یدنل وا مادعا هلکعا نی یفاستعاو لظ هدنلاوش

 ىلع یلکیاح هد ۱۱۹۳ ردشلوا ینرصتم قوا زو هد ۱۱۹۱ بوک هنیرب
 "الوتقعهد ۱۱۹7 یدتا روح هرارف ۍرانا هلباهبلغ بودا برج هلبااشاب

 ۰ یدلوا توف

(Eee 
 لوا قش رادزتفد ةعفد هدنرفص ۱۱5٩ ۰ نکیا یراد هسیک هبساحم شاب

 . قرهنلوا قالطاووفع هدنرخالامیریدنلوا دیعتولنعهدنمرحم ۱۷۰ یدلوا



 نت 0 بم

 «ردیمودجیدنفامزام دم (  هداز نابعش ) (  یدنفا دجا]"

 ۲۱۷۳ یسضاقرانف رهشیکی هدننابعش ۱۱۲۷ سردم «یدنفا شعت دجا

 نسحیلهنسوب ( یدنفا دعا ) یدلیا تافو هدعب یدلوا یسالنهماش هدنمرح

 تاراشا » یتاراععسا ردشلا تافو هد ۱۱۷۵ بول واسردم ردیم ودنح

 ردشغنا حرم هلیمان « هیمالعالا
 لوبناتسا هد ۱۱۷۰ بولوایییمایوتف النم«سردم » (  یدنفادجا )

 هدنسیتلا نوا كنناضمر ۱۱۷۰ یدلدبا لنزع هد ۱۱۷۱ قرهلوا یسیضاق

 « رددنفا دیعس دم یم ودع یدلدبا نفد هه راهم بودا تافو

 (اشاب لماک دجا )

 یرادرفد ودرا یدلواندناکجاوخ بوشبت ندنلق هناختفد ردیلدارفلت

 یسهدعقلایذ ۱۱۰۳ یدلوا یا هناسرت هدعب یتناک هایس هد ۱۱۲۰ بولوا

 یدنلوا دنعد و لع هدشل والاعیر ۱۱۹4 یدلوا لوا قش رادّرنفد هدنوا

 ۸٩و یسجهبساحم هزج هدنلاوش ۰۷و یراوس "هلاقم هد ۱۰۵ قالطالادعب

 یسادنتکترادص هدنزوقطنوا كنمرحم ۱34 "باتکلایشر هدنسهدعقلایذ
 هناح هد ۱۷۲ یسلاو كالس هللرازو هدنشب كل والاعیر هتس وا یدل وا

 یسیلاورصم هدنسهدعقلایذ ۱۷۳ یدلدا لع بول وا یسبلاو هنسو هدعب و

 هومر هلترازو عفرو لزع هدنبجر ۱۷۰ بولوا یسیلاو هدنف هدمب و

 »یک یدلوا یسیلاو هیناح رارکت اشالاب یترازو هدنرخاوا ۱۷5 یدلردنوک
 هدنرخ الاعیر ۱۱۷ یدلک هب یک نداوه تفلاحم هد هسدلبا تک رح بوث

 یعیستو هقرخ و هداج ردق هنتافو ندنفلافلخ اق یدلوا توف هداروا
 تیاف یدا رولوا لوغشم هدیحوتو رکذ هدبلاخ "یلابل بوروط هدلمرب

 هدد وجو کیا ظوملم تظلغو ت و ابغ ندنلکش بولوا دقالبو لکشم
 هلغلوا تورا یدا راو یدشر لاکو یکارداو لقع یدیفو تلقث الصا
 ثلاث ناخ ناقع ناطلس هلغلوا هدهاب هر ىدا یدند « نالاص ه وص د

 قح ی ودخ راید روم نامرف نیر رح هدنروشنمو ناسحا ییصلخحم « لماک»

 یودعكناشا تص هداز اشا قحرددنفا نسح ندلاحر یدامادو اشا

 »۱۷ « ردراتمضح اشاب زب نع یسبلاو تورم



 فا و روم بوسشیتب ندهیلام ( ردیلکنیوک) ..( ید 7:
 ۳ ونسیکیا نوا كنلاوش ۱۱۶۸ یدیشلوایتاکریجهبچ قرلوا ندناکجاو 3
 ˆ هدتمیخو رهن ابعش ۱۱۷۲ هرکص هنس ترد نوا یدلوا یناث قش واد رفد
 ,E دجا جالا ) یدیشعا زواح یزو یس ردنوفدم هدرادکعا رددلعا لا را

 . یدلیا تافو نوه یاوش هد ۱۱۷۲۳ ید یسهفیلخ تافلحم ( یدتفا

 ۰ ردنوقده هد تم هد رادکسا

 ` OY یاران افا دم هنا بولوا ناریمریمردیلرصم ( اشاب دجا )

 E 2 ۰ یدلیا لاحرا هدعب بولوا یسیکب ا6 شعم هد

 ف دن 71 ندنیسردم ردیمودخم كندنفادوجم یراصقا  (یدنفادجا)
 ۱ ۳ سرت هدول ردب وب رط ( یدنفادجا ) رکید یدلبا تاقو هد ۲۳

 ۶ یر جا ننیسردمدردوفدم هدنموق. 4 ردا یدلیا لارا هه ۶
 . . ۰ یدلدا نفد هندرا هناسرت یدلوا توف مد ۱۱۷ ځد. ( یدنفا

 ۰ . .(اشأب دجا جاخا)
 ۳ ردلچ وا رق ربم یر هدنافو یرد هد ۱۱۰۷ ردیمودحم كناشاب قحا

 .یدلوایسیلاو ناو هد ۱:۸ یدلرو ترازو هدهدعقلایذ یدل وا یسیلاو

 .هنرزوا یلیا رارف هلعابا مدع هن ما یسمقتچ هب یلوطانا یدنلوا لزع

 32 «. یدنل وا مادعا هدنجما هنسوا

 yr كس یتاب یرو روت ضقتا ندیوردآ .. (انادجا)
 یدیفحو هد ۷ ( كب یرو طصم ) .یودحم ردشلیا تافو هد

 ردنوفدم هدرادکبسا یسهلج رلیدلبا تافو هد ۱۱۷۵  (كب دیس )
 یراترضح ناخ دجا ناطلس ر هتشنا كناش هزج ( اتا دجا دیسلا ) ,

 4 0 یدل وا توف هدرا هنسو یدل وا یشاب هفرفم هدعب و یرادفوج شاب

 یدلوا یراب یش رادفوح ضیفتا هدنوامه نوردنا (كبدج))

 ۰ ردشل واتوف هدعب یدل وایماغارادحس یریعکب هدنلاوش ۱۱۷۲ جارخالاب

 ۱۱۷۲ یشاب وقف ( هدازاشا لیلخ هسوحح ) (كادجا)

 قرت ردق هفلبشاب وب یصکیا هد ۱۱۷: یدلوا یماغا رابهاس هدنلاوش
 ۰ یدلوا توف هدعب یدلبا
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 یراب رهبس راد دن زخ ةللح هد را وا سولح كش رات رطح ا ناس

 یدل وا یساقا هداعسلا راد هدنسه عملا ید ۱۹۸ یدلوا  $Yلزع هد رفص

 ه دی زاصضصح زافو هدنشنن وا كنل والا 2 هنس وا یدلردن وک ه سصه بو وا

 یدآ جام هملیخ ءدهسایس روما هلغلوا ذوفن یذ یدلوا توف فیقوثلاب -
 یاشایلءنادوئو هلزع هلا روضحب ید ییاشا بغار تقو ردص یتح

 ۰ ,يدمهل وا قفوم هدهسیدتا كشت هیصن ۱

 ) اش بتار دجا یراب رہش داماد )

 بول وایلصحن هروم هلقلنا ربم ریم هد ۱۱:۸ ردیم ودحم كناشاب نا لا وط

 هدنرخالا یذاج ۱۱9۳ یدلروب ناسحا ترازو هر هدندامش یرد

 ناخ دجا ناطلس تش ناطلس هشئام هوا زا یدلوا ینیلاو لبا مور

 یدلوایسلاو هروم انا هدنلاوش 6۷ برد نادوبف هد ۵٩ یدلدا جوز
 هدعب یبا مور رارکت هدنلاوش ٩۱ زوب ضا هدنناضهر هناحهدنبجر 4

 هروم اثاث هدنرخالا یذاج < زوم ما ًالاثو ندا ًارخوم زوم فا ابا
 ندو هد ها یذو لیا مور الا هدنلاوشو هلاحرت هدلوالا عیر ۰6 و

 یدلوا ینیلاو هروم ًاعار هرکصو یلبا مور ًاعبار هد ٩۸ و هاب هدمو
 یدا ردم , لفاع, عاش یدلوا توف هدنسدب نوا كنس هدعقلا ید ۱

 یرلمودح یدیشمراو هب یللازونهیتس یدروک یتسهیرت یدنفا متاخ هدرعش

 كدب واج , كب دشان , كن ىلع , اشاب دمع فصا , اشاب ناشع سردم, اشاب لیعامسا

 ( كب ركي وا ) ندنرلمودخم رد كن خانص , كن نجراا دبع كن ندلا سش ,

 توف هد ۱۱۹۹٩ یدیشلوا داماد هب یدنفا دارم ندرودص بول وا سردم

 0ک داملا نر) یو يا شات ناک شبا قد
 ۰ رددلاحر ید

 ردیعودحم كندنفانافعدیسلا یلهتآ ( هداز یل هنا ) ( یدتفا دجا )
 یدیشاوا یرظان هناوط هد ۱۱۸ یدلوا ند اکجاوخ هرکصو نداتک
 قش راد رفد تیام یمیج هبساح هزج هد ۱۱۰۰ یححرا هد ۵

 ۱ . یدلوا توف تیرف هنلاس ۱۱۷۲ یدلوا یا

 یدال نع تولوا یتا یا زا يسا 0
 ۰ یدلیا لاحرا هدعب ینیما نواسه رص هدنلوالا یذاج ۰



 9 ۵ عبست

 3 3 رد راشم وا نفدهدجا هج هرفهلباتاف وهدن زکسیم ر کیه هدنل والاعب را ۱۹ ) یردنفا

 شفلوآ نفد هرادکسا بودا تافو هد ۱۱۷۳ ( كیدجا جالا ( و رکید

 3 ۰ ردشعا تافو هد۱۲۱۹ ( فا دجا ) رادحس یداماد كکی یاحوو

 ۶ ا ی دان ر
 یمادضتک لوق هدنرفص ۱۱۳و یشاب کضز بوشش ندنغاجوا ی ےک

 ترازوٌهبنراب هدنرفص ۱۹۵ و ساقا یرهکی هدندرد نوا كنل والا ۳

 ادیص هدلاوشو ضراقهدننابعش ۱۱۹6 و یسیلا و بلحابقاعتم و یسیلا و ادیص
 ( هدازنامطخ ) (اغادجا) ۰ یدلیا لا راهدنمرح ۱۱5۷ ردشن وا یسیلاو

 ۳و رادکسا یدلنا تو مد ۷ یدشو هدهزداب بولوا یاب وقف

ODE ELE 

 ۰ ردنوفدم

 5 راد رخ الاعیر ۱۹۸و سردم ( هداز یاقب ) ..( یدنفادجا)
 زکیراددوسردم رد رادکسا (یدنفادجا) ۰ ردشلواتوفهدعب یدلوا یسالنم

 . ردنوفدم هدابشان ردیح یدلواتوف هدنسهدعقلایذد ۸ یدل وا یمالنم

 . | ندناکجاوخ بوشبتب ندلق (هدازااشاب ناقع هکرس) .. (كدجل)
 دو یحافوفوم هد ۱١۰ یسجهبساسحم یلوطاا هدنلاوش ۱۱۵۸ ردشل وا

 ` کا هدهنردا هد والایذاج ۱۷۰و یتاک رادحلس هد ٩۷ ,یناک یهایش
 ۰ اف تدان رد ةو ر خا هننشوا تونمهدک هدهتشیدل وا یظفاحم رحلادس

 ۲ ندنکل دف لخ ت الم ندناکحاوخ ۰ ردشلدا نفد هدجا هجهرقب وديا

 r یخ تنش
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 .  هبویشوطبوداتافوهدنسهرظ كنناضمر ۱٩۷ ( یدنفادجاجاطا ) لوزعم
 ٠ ردخغت وا نفد

 ( هصار) (اشا دجا)

 . یهبصار كرابلس وخ را ردیمودح كئدنفا ىلع یمردم سوخرا هدهروم

 . بول وا لسمو هدوو هرکص سردم هنربیرد ردراشمنازق یمانوت ندنراموس

 لزعلا دعب یدلوا یسلاو هروم هلتارزو ۰د۱۱۰۸ یدلرب و قلیشاب چوب
 هرکص ندنلاس ۰ یدل وا دعاقتم هده سا شلدا روق هلا یکیار

 ۰ یدبا مع یدلیا لاحت را

 1 ( فوفووا ) انا دجا)
 a ناغکناطلس یدیشلردنوک هرصم قلارارب بولوا ندنتاوغا نوبامه یارس



 تب ۷۲۵۲ دل

 یدلیا لارا هد ۱۱۹۵ تولوا یمافا هداصسلاباب (  انا دجا)

 ندنسافلخ یارج ندلارون ( یدنفادجا ) ۰ یدلدا نفد هاشاب یلع قشع

 یدل وا میش هنهاک رد اشا دمع هدهفردق بول وا یمش یا یهجاوخ

 نفد هشاب یدنفا دو یععر هدندح-م یعسر» یدلبا تافو ۵

 یدا نک اس هدوبف یکی بولوا ندهنظم ردیسودر ( هدد دجا ) ۰ یدنل وا

 زورهرایدشآ دجا ) ۰ -یدلدا نفد هرادکسا : بودا تافو هذ ۵
 ییمانو ریبدغاکهد۱ ۱3۵ یدلوا ندناکجاوخ بوشش نالف (هداز یسیجهمان
 . ردعلیا لاعرا هدعب یدل وا

 (زوکر الهش) (اشاب دجا)
 هدهحوق ندنیلص انا رفعح ندنسابرفا كناغا نامع نالوا لوتقم هد ۳

 هدنکلبلاوهدج بودا باشا هاشاب ركبوا یبا لهیالعیسع یدلیادلوت
 یشابشواج و یمادضک رابجوبفو یثاب یوق هرکص ردشلوا یمادخک

 ایا یک ات هدعقلایذ یدل وا یسادخک ترادص هد اس ۱۱۵۰ تولوا

 ندنآ هدنرخ الایذاج ۱۱۵۱ یدلوا یعاقمناق ترادص هلترازو هدنچوا

 یودرا یذل وا یجاقمناق نواه تاکر هدنس هجا یذ ۱6۱ یدل وا یقرضتم

 كنل والا حدر ۳ تولوا یاب هدناضس ۲ بفاعتم ینتدوع نورامه

 لورم هدنشلنوآ كن رفص ۱۵6 ید وا مظعا ردص یو ید یجرکب

  یسیلاو ادیص هدندمزا لزعلادعب هد ۱۵5 و یسیلاو هفر اسقاعتم یدنلوا
 میر ۸ یسلاو بلح هدنسهدعقلا یذو یراسصرس صراق هدنمرم ۷

 ايلا هدهدعقلایذ بولوا یرکسعرس صراق ابیات هللاا یلوطانا هدنل والا
 یذاج ٩۰ بلح اثاث هدنسد ایذو هدنق هدنسهدعقلایذ ۵٩ یسیلا و بلح

 هدنل والامیر ٩۱ یدلوا یسلاو دادفب هدنبسهعایذ و رکی راد اک

 یسلاو مصم هدنزوعط نوا كنناضمر یدلوا یفرصتم لیا جا افعتسالاب

 یسلاوسلح امیار هدننابمش ۱۹۵ و هنطا هدنل والا یدذاچچ ۱۹۳ یدلوا

 تسخو عمط هد دیا رورفراعم ردشطالاحتراهدنرخ الاعیر ۱۱۹۵و شلوا
 یدایا احا رارکت یتیدضهم يلج دجلا هدنسوبف ایا ردروهشم هلبا اشنرا و

 یحوبف یسهنشنا یدنا راتاو احا هسردم و لسس و سەك هم رذناب و

 نیسح ) روش هدازیصیفلت ینکیو هد ۱۷۰( افا دجا )هدازیصبفلت یشاب

î 
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 ھوش وط هلافو هدنر نوا كن رفص ۱۱۸۱ قرهلوا یثاب یوېق هک رد ٠

 تافو هد ۱۱۷۹ هک ردماح, هنیما هه رش یسهع رک كنو رد شدا نفد

 رنو ردفلیا تافو هد ۱۱۷۳ كس ییطصم دیس ۍرلمودح كرانوب ردشلیا

 كنا شا دجا ردکب دعسا یعودنم.ثلکب نانو نامعث ندلاجر یمودخم رکید
 یمودخم كنوب بولوا ( كي نام ) یمالال هدازهش ,ینوردناهدیمودخمرب
 دمع ) یرکید ردشمطا لارا هدویلص لئاوا ( كن قیفش ) ندنیسردم

 توف هدنرب مرکب یسهدعقلایذ ۱۳۱۵ قرهلوا سردم جد ) كس قداص ۳

 كب هلادج ) هدیمودخرب كناشا ردنوفدم هدنسویف هلا ولوم بول وا (

 توف هدنبجر ۱۱۷۷ ( كب هللارکش ) ندنیسردم یعودحم كنو بولوا .

 ردنوفدم هدرادکسا ۰ یدل وا ۰ ِ 1

 ) هکم و یسالنم هو زی هرکصو سردم یشاب ےم ( یدنفا دجا 3
 یسهاب لوبناتسااقاعتم بولوا یشابیکح, هدنلاوش ۱۱۵4 یدلوا یسها

 یمیضاق هکم هدنمرح ۱۱۹۳ بودا لاصقلا هدنمرحم ۰ یدلرب و ٠

 سربم ید ( یدنفا نیما دما ) یعودخ یدلبا لاصترا هداروا بولوا ۳
 یدلبا تافو هدج بولوا یوا اردا هدننابعش ۱۱۸۰ یسالتم ریمزاو ۰ ۳

1 
3 

۳ 
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 یلهلاح رو یدنفا فتو یدما رددابا زاق ( یدنفا دجا جاا )

 2 مرزا نک تولوا سردم هد ۱۱۲۱ ردشموقوا ندریدنفا نسح یلروزر

 | هد ۱١۸ رصم هد ۱5۳ و كيالبس هد ۱۱۵۰ یدلوا یمهجاوخ نواه
 تافو هدن شب یعرکب كنب رخالعب ر ۱۱۱۳ هدوعلادعب یدلوا یسالنم هکم

 . هدنافبلأت نکل یدبا رصعدبحو لضاف ملام رهوفدم هدنرازا تروع یدلیا
 ۲ كندنفالع ندنسهبلط بودا .تبصو یتسلریدلاق نسدیحوت كنشمن یدغلوب
 وب وردیرداق بوسهلوا ردتقم هلسغ مدآ و هدنناف و یدیشعا یأرلسغ

 ندا تافو نوک وا هدعضو هن الضم جافو شعا لدغ یدنفا ملاص شنا

 ٠ هلیسح یدیحوت كنوا ردشعشلرب یراشمن هلا یدنفا دچا مس هداز قشک

 لصالاو شلروتوک ندنسهقرا یکی دب ص یتواتكنو بودبا تقماتم اک وب
 نوا ندیلاوم یسهع رک ردٌشلدبا نفد هنسهحاس یه رت هدد ناولا یثعن

 1 4 یدلوا توف هد ۲ مناخ هیفص یمهلبلح یدنفا قطصم شب ورد

 _ . ۰ ردیدنفا عفا دم ندیلاوم یعودح ردشلیا عضو رم هندهسم سنوب غابد



 بس ۷ 6

 هدنسلا نوا كس رخ الایذاج ۶ یدلدا لزع هدنمرحم ۱۰۰ یدلالا

 بودا افعتسا دنزوقط یمرکی كنلوالاعب ر ۱۱۰۱ یدلوا یا مور رودص

 نفد هدنناب یرد هدنغاب سوت ردشل وا توف هدنزوقط نوا كن رخالاعب ر

 فی رعتف فولاباتک ( یتافیلأت ) یدا رعاش , بیدا , لا یدلدا
 رکب وا ےچ یی رعلانیا تالکشم لحف یب رغلا تباطاو , ینطصلا فرش
 "دنسلا یفءاوه بنك ردق هس زوئرد یمامتا كنحرش فاضو كندنفا
 ندنیسردم یهود یدند ( دار لا هندالوا یناوید هد ال

 دج یرکید یدلدبا نفد هشاب بودا تاقو هد ۲ ( یدنفا د (

 ۰ رددنفا

 هکم یسیضاق كالم سردم ( هدازعش ) ( یدشا دجا )

 هد ۱۱۹6 یدنفا عیفردجم یعودخحم ردشلیا لاصترا هد ۱۱5۲ یدلوا یمه
 یعماج ناتسب ( یدنفا دجا ) رایدنلوا نفد 4 وبق یرک | یدلیا تافو
 تافو هدنسیکیا نوا كن رخالاعی ر ۲ تولوا | رقلا بش و یاما

 + :ردشلیا

 ( اشا دجا )

 هد ۱۱۲۰ بوک هلوباتسا هد ۱۱۱6 ردیم ودخم افاقداص ندنابعا هده رسک

 هنداعسرد هلماف و هدار واكنا یدننک هج هل !اغا نسح قینا هربص ندنساب رفا

 هد ۱۱:۳ یدلوا یلصح زفاس هلا ددر هیدنفا ییطصم یراص تولک

 یدل واییما ربع و طم هدعپ نیما رهش هدناضمر + بولوا یلصحت هروم

 ییهمانزور ایات ۱۱۰5 لزعلادعع بولوا لوا "همانزور هدنرفص ۸

 الا هدنلاوش ۰٩ یدلوا یرادرتفد یسودرا صراق هدنهرم ۱۵۷ یدلوا

 هلت الو ساویس ترازو هب را هدنسلدب كنەدعقلاىذ یدل وا قجەمات زرر

 ٩۱ یسیلاو هرصب هدندوع هدنسهدفقلایذ ٩۰ یدلوا یسیچلیا كو نارا
 بولوا یسلاو شم هللزع هددحاید یسیلاو دادغب هدشلوالاعب ر
 هعدج قرف یدا سئاس بیدا لفاع رد ثلا تافو هدنرخالاعب ر ۲

 هسردمرب هده رسک یلوک یدلیاان همشچرب و یتسهیکت دارم خش و ینعماج
 ندلاحر ی ودحم یدان تاریخ ضعب هدرونم "هندمو هلا تک وهنا ردو

 ( اغادح دیس ) یتکی یدنک یرکید ردکب نجرادبع یدامادرب ردکب رکب وا
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 ودنک مدآ وب ردشلتا تدوع قربملا جک رخرب ندنفیدغ|رغوا ییدسک
 توف هدنسینل كنلاوش ۱۱۵۸ هلا بیدأت یهراسو ریاشع نانلو هدنملع

 لیوح هعماج ینیدحبسم كنب راترضح صاع نب ورع ندهاصص ردشلوا
 هپ ودنک ودنک ندنفیدلروب ناسحا قلاشا ندهیلع تلود بذاح یدلیا

 ۱ ید اشاب دمع ی ودح هن رب ردشعد «اشاب »

  تاناکجاوخ هه رشط بولوا یبتاک نوا + هن زخ ) یدنفا دچا (

 ریجهبج هدنلاوش ٤۸ ینیما رهش هد ۱۱4۵ یدقچ هلبا همان زور كچوک و
 دچا ) یدیشل وا یناک رادحلس هدنلاوش ه٦ هلا بصانم رود بولوا یتاک

 ررکت هدشمدخ و هد ۱۱۵۸ بولوا یتاک رنوسلاق ( هداز شواج یدنفا

 یلغوا دم تاج ندنیطاطخ هاشم ۰ رلیدلبا لاحرا هدعب ردشللا

 لاسحرا هد ۱۶ ( یدینفا دجخا ( یزفدو هد ۱٣٣۰ ( یدنفا دجا (

 ۰ ردراشلیا

 هد ۷ و النم , سردم ) هداز ادهک ) ) یدنفا دچا (

 ۰ ردشل واتوفهدعب یدلیا لاصشا هد ۱۱۵۸ بولوا یبنضاق لوتاتسا

 ( اشاادجا )

 یا ندنراهشا بت هدنکلبلاو دادغب رد ردىم و دم اشاب نسح ی وا

 باج [بقاعتم , هنوق ترازو تا هد ۱۳۹ یدلوا ناوم رم هد ۷

 3393 هدشافو یرد هد ۱۱۳۰ و یسیلاو روز نت ی و هسصل هد ۱۱۳ و

 هد ۱۱۷ یدلدبا هوالع هرصب هدنرخالاعب ر ۱15 یدلوا یسلاو دادغب

 هب رزوا ناربا هرکص بولوا یسیلاو هقر ابقاعتمو یسیلاو بلح اینا

 ۴ هدعقلایذ ۱۱3۰ ردشلوا یملاو دادغب الا هد ۱۱٤۹ یدلوا رکسع رس

 الو هعفد یکیا هددادغد بول وا عيت , دیسر / لقا یدلیا لارا هدنس

 ۰ ردیس هع رک اْشاب نطصم بحاصم یسدلاو ردشلوا لاس یکیا یمرکب

 « یدلک هلوصح ندنسهلوک كنوب رالاو ندهلوک ی هددادغب »

 ( هداز ازریم ) ( یدنفا لب دجا )
 هد ۳۸ سردم یدلبا دلوت هد 4 ردن ریغص مود یدنفا لر ازربم

 لوباتسا هدعب یدلوا یسالنم همرکم "هکم هدنمرح 4۶ رصم هد ۱۳۹ ریمژا

 یرکصعیضاق یلوطانا هدنمرح 44 بولوا یسهیاب یلوطانا هد ٤۷ یسها

TONEرد هشت °  
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 س معو س
 ۱۱2۸ یسج هبساح هب زج 14 هد وعلادعب ردشابا تمنع ًارومأم هرصم

 - هتساخت ل وظاا هد ۱۵۰ هلنصانم زود یدل وا یسبج هل ام هدا هدنلا وش

 ردتشایا تافو هد ۲۱٥۷ “تؤلوا یرادزفد ثلا قش هد ۵٩ یسخب

 یرهکی یدبا | فاس ندیدنبشقن , صاش یدلدا نفد هوبق یرگکا
 وق هنردا تودا تافو هد ۱٣١١ د ( یدنفا دجا ) دلح ندن رب هفیلخ

 ۰ ردشلدنا نفد هنس

 بولوا یکب ناتسفاط هدنخشرات ۱۱6۰ ( یععوا) (اعادجا)

 هنر هودنک هنسوا هلفلوا داقنمو عیطم هبهیلع تلود هدرح هد ۰۱

 هرکص ردشلروس ناسحا قلناریم رم ه ( ناخ دم ) یمودمو ترازو

Ra E۰ رایدلیا هاب یییراتفام هلا عزت  

 یک + کعا دج )

 ترازو هذ ۶ ۹ زا نام سا اشا دچا یسیلاو دادغب
 هرصب هد ۱4۵ یدلوا یسلاو هقر ًارومأم هنسهظفاح نادمه بولیو و

 یسلاو هقر رارکت هد ۱2۷ یدنلوا لرع هد ۱25+ بولوا یسیلاو

 یتهحصرات هدعب یدلوا زوال هنئصم یرکسعرس نارا هد ۱۸ بولوا

 مورضرا هلکعا افعتسا ندنسهدوج و تلع هد ۷ یدل وا یرکسعرس

 یلط هدندوع ندیرح یدلوا یسیلاو هقر هدعب یدلوا رومأم هنس هظفاحم

 یدل ردن وکر ما هنسعا تماقآ هدسودر هلل هدنرفص ۸ هلغل وا روهشم

 یدلیارارف هدّماد جم تواص هلی واعم یسهوع نافاروخاریم فرشات

 یدل وا E ا هدنلوالا یذاج هتسوا لاغر نالوا لومأم ید

 ردافا مع اس ندلاحر یدامادو اشا رع ی ودحم

 هد ۱۱۵۷ بولوا ندنساما و ( شاورد ) ذو

 تاق کنم دنس جاقر بولوا قرصتم نيک هود هد ۸ و نرّربب

 ٠٠ ٠١ ردشلیا

 داش ددازوآ بوک 4 غ سا ر
 یدلوا كب هد رغ سلبارط هدنجوا نوا كن رخالایذاج ۱۱۲۳ ردشملا

 یکب لیلخ قباس “لاو ردبا دقع هبلع تیعجرب هللا كسم هنعی رش اب وک
 دنا كنا هدهسیا شقیک اشا دم هجاوخ ماج هقبقح ۰ ردشمریدتا لق



۱ ۱ ER — 
 ۳ ندارو هد ۱1٥۱ یدلوایسلا و هفر هد ۳ یدلروس ناسحا يمض

 ٠ قدوع تمدخالب قزهلوا رومأم هنلیکنتو بیدأت كت هدازکب یراص هدنا
 ن قش موفم بول وا ونا هسندآت كنو هد ردشل وا یعاد یتلاصفنا

 نادفب هد ۱۱۵۲ و شعا هظفاح نسح قیراقوو سومان ردنا فلت

 ۱ نما عمو میقنسم ردشعا تافو هداروا قرهلوا رومآم هیرح هنتهج
 33 یاد اموف هنوط ۱۱6۲ بواوا نده رګ یامما (اشاب دجا )

 ۱۱۵۷ شلیا تافو هدعبو شفلو هدنمدخ هداروا ردق هرح ماتخ بولوا

 ۰ نادوپق ناقع یزاغ ندبا لاک را هد ۱۱۳۱ هداشاب مساق بودا تافو هد

 7 فک ( شات دجا ) ردداماد كنو ( ك رکب وا ) نانلوا نفد هاب

  هفک یاربمریم بتراب هد ۱۱۵۲ بولوا یمادختک انشا دم یرکسعرس
 . ردشلنا تافو هدفرطوا یدلوا ینیکب رلکب

 شردم ردیمود غ یدنفا دما رون" ( هداز قصعا) ۰ (یدنفا دجا )

 | هندهستراعیکسایدل واتوفیفوطهنلاس ۲ یدل وایسالنهكنالس ,

  یارس ( یدنفا دجا ) یدیشفلوا لیوحت نداسیلک هک ی دلیا عضو ربتم
 ۰ ردشلوا توف هد ۱۱۵۳ یدا فورعهد ینابک امبول واماما هدیناطلس

 یسادضک رایج وہقو لوق قابشاب كناشا مهاربا داماد  (اشان دجا )

 . رک هدعبو یناث روخا ریم هلقلیشاب یسوبف هدنسهحلا یذ ۱۱۳۰ بولوا

 . یذاجب ٩۳ و ینا روخا ریمرارکتو یماغارادحلص هدنن ابعش ۱4۰ و يما
 ۰ شلیا لاتا دحر بولوا یشابشواج هدعبو یسادک رایج وف هدنلوالا
  تولوا لتصخح ندا هترازو هد ۱۱۵۱ بتولوا لوا وخ اار هدو

 . «یداروبشم هد یلغوار واکردشافا لاحرا هدمب ردا لاصفنا هد ۶

 . ابولواندنسافلخ یدنفادارم میش ردیلع رق ( دانا ) ( یدنفا دجا )

 . ( یسيلدراکنخ ) ردشلیا لارا هد ۱۱64 یدلوا یش یراخ ریما

 1 ردشلنوف هن هناخراع هنایلس یرهلوا بوذح نکيا شرب نده وصتم

 ۰ ردندهنظم یدلدنا نفد هدیناروک الم بودا تافو هد ۷

 ردیمودخ اا بوقمی ندنراادفت ارزو (یمارم) . ( یدنفا دجا )
 هلیکلیج هبساح فاق وا كجوک بوروک تدرت هدهصاخ رالیکو هدنوردنا

 هدنسهدعقلایذ ۱۱۳۸ بولواراد فد هنسودرا ناور هدعب یدنلوا غارچ
۱ 

OT TET 

E aسم نت  

FF IS 



 EN ون

 نارق هعفد شب یدنا اشنا هیکت كوپ رب هد هسور هرکص یدلآ تفالخ

 «یالع مظاعا یدلوا توف هد ۱۱۰۰ یدلبا سرد و مخ هلا ریسفت ینیبم

 یسهمان قشعو یتاماقلانیزت ردشم رد درگکحاش قوج كند هیمالسا

 دجا) یلهسورداز یوتوک یزبهمر ندرلنوذأم ردراو یرعش ناودو
 ند هنظم ردنوفدم هدنشاب راکن ردشلیا تافو هد ۱۱۹۱ پولوا ( یدنفا

 هنس قرق هکرد ( هدد دم یقاشوف ) یر ندنراهفیلخ كنو ردلضافرب

 ۰ ردند هنظم هدوب یدلیا لاح را هد ۱۱۵۲ ردشلوا یاو

 لک م بن بم ۵
 ردقهنلاس ۱۱6۳۲ندنلاس ۱۱۳۰ بولوا یماغا رادحس ضیفتلاب رد رصکب
 بولوا یلوق قایبشاب هدنلوالا یذاج ۱۱4۳ ردشفلو ه دنراقل اغا كولب
 یذ بولوا یسادنک ترادص هدنلوالا عبر ۱۱4 یشابشواچ هدبجر

 ۱:۷ یدلوا لام ردص یادشک ایا هد ۱۱4۵ یدلبا لاصفنا هد هدعقلا
 توف هدنلاس ۱۱۵۰ یدلوا یسیلاو هدجو مرا جش هلترازو هدنمرحم
 یم ودج یداب دع چ رب هدنس هلع اغا هدناف وا كب یدارصبتم , ردمردشملوا

 لیعاعما ) هدیمودحمرردرلکب ندلایلو ندالع ویضیف ندلاحر هلا اشاب یلع

 تافو هد یرهلوا 0 سدق هدنرخالا عبر ۱۱۸9 بولوا )ك

 ۰ ردیلیا

 لاحرا هد ۱۱۰۵ بواوا یساغا یدعند رس ( اغا دجا چالا )
 . ردشف وا نفد هکلکو روج یدلیا

 ۱۱۵۱ تولوا 0 رد ردا رب كناغا لیعاعما ( اغا دچا ديسلا )

 هد ۱۱۹۸ (اغا دم ) عود ردنوفدم هداشاب ردح یدنا تافو هد

 ۰ روند « هداز یاب جوبق » هکیدلدیا نفد Ea هلا تافو

 (یراص) (اشاپدجا)
 لر هدنلاوش ۱۱۱۰ ردشلوا یشابشواج کر خالا ودار ۱۱۱۵ ضیا
 هد ۱۲۸ ردشلوا یشابشواچ هن هلئامدخ رود ردق هنلاوش ۱۱۲ یدلدا

 هدنرخالایذاج ۱۳۰ یدلوایلصح زفاس هد ۱۲۹ یسیکیرلکب ماشسلبارط
 هدعد یدل وا و وا هنن واه یودرا نارا هلتالو هبوف ترازو ةت راب

 یلبلا و ناور هد ۱۱۳۷ بولوا یرکسع رس ناور هلبتالو رکب راید
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 ` ردشللوا ۍسالنم هطلغ هد ۱٤۳ سردم ( بیبط) . (یدنفا دجا۱

 یمالنم سدق هد ۱۱۳ بول وا ندننسردم ردلاشنع ( یدنفا دجا )

 2 ادلب توا اسا قسو را یا
 عید ۱۱46 بولوا ندارما ردندیرع دالوا ( دالوب) ( اش دجا )

 هدب یدلوا یسیکی رلکی هنطا هدنم رح ۱۱٩ یسنکیرلکت ساوس هدنل والا
 ۰ رداشاب دم كلچ یمودح یدلیا تافو

 چ توی هدنتمدح تالج هرجب ( اتشاب دجا )

 توفهدتمدخ و یدلروم ناسحا قاناریمریم هدنل والا یذاج ۱۱7 ردیظباص

CE۴:  
 )اشم دجا ظفاح یراب رهش داماد )

 ناربم رهو یاب یوق هدنسهاس یرد ردیلغ وا تكناشاب نافع كجوک

 اوا را زو هد ۷۹ تولوا بوک ادص هدنرفص ۱۱۳۵ ردغل وا

 . هدهسبدلوا ابرد نادوبف هدنلوالا عیر ۱۱۵۳ بولبریو قاهیرا یتغاصس

 بولوافرصتم دی هد ۱۱0 ردشلوآ ینیلاو ًادیصرارکت هدنرخ الاعیر
 هد ۱۱2۸ بولوا یظفاسحم زوبغا هد ۱۱2۷ یسیلاو یلیا مواز هد ۰

 7 ۰ ردشلیا تافو هدنبجر هنسوا یدلوا یظفاح هناح

 ۲ تروا یضش یراخریما ( هدازیامهرف ) (  یدنفا دجا )

 ۲۱۱۳۲ ۳ رهام مزیت یی روب ر لفوط ردشلیا لاحرا

 ۰ .ردناذرب

 یدیشاوا رنج بول وا یعاما اشا داماد ( یدنفا دجا )

 ودم یبودخحمردشلیا تافو هد ۱۱۵۰ یدلوایسالنم هلردا هدب , ریمزا

 1 ۰ ردیدنفا فطام ند

 ۱۱5۱ یدلوا یسالنم زکب راید , سردمرد رادکسا ( یدنفا دچا )

 ۰ رد عاش ردشلیا تافو هد

 كن رب ندارزو ردسشلیا دلوت هد هغ ( ینغ) ( یدنفا دجا )

 زوتوا هدرهزا عماج هدرصم یدلوا ثدحم هدنشابزکس نوا یدبا ندندالوا

 ند رصم هیزام ردشلیا دعفد زکس نوا پودوفوا سرد هدایز ندهنس

 :3۳ 999۳۲۳ و
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 تست ۲۶ ۵ تست

 یدل وا یسیضاقهجنک هد ۱۱۳۹و سردسم ردیلبونپس (  یدتفادجا ]
 ) یدنفا دچا ۱ یدل وا یسرلنم نادم و ندیلاوم( هرف ۱ ) یدیقا دجسا (
 ) یدنفأ دچا ) یدل وا یسالنم یه وله رک ۶:۱ ماش س زذم ردیلهبهاتوک

 رددنفا فرام دش یعودحم یدلوا یسالتم ةبلفو هبطلغ ( هداز بجر )

 ناطلس لئاوا ییعب هدرهنسو ردندیلاوم یداماد هداز نیس ( یدنفا دجا )

 ۰ ردرلفلیا تافو هدلوا ناخ دوم
 ۱۱۳۹ و نرصتم ریکبع هد ۱۱۳ بولوا ندا ما . (اشاب دجا )

 توف هدعب تولوا قفرضتبءهولت هد ۱۱6۵ و یقفرصتم هکت هدنرخت الایداج

 ۱ ردفا

 ۰ ردیمودخحم كناشا یدربوادخ یحرب (شوخس) ( اشا دجا)

 هدنلاوش ۱۱۳۵ بولوا یسیحزاب هداعسلاراد . (یدنفا دجا جالا )

 تاف و هد ۲۱۵۰ بول وا مدس ەد هنا ود تام دخ یدقیچ هلیکلیج هاب قم هداب

 بول وایناک یموسر هوهق ( یدنفا دجا ) ۰ یدلدنا نفد هرانیکسم بودا

 ۰ ردشلدبا نفد هوا دل وف هد ٥

 لوبناتسا قرتلاب ردردارب كناشاب یلع یلریمزا ۰ (افا دجاجاطا )
 ۱۲۷ و یلوققابشابو یماخا رلیهایس هدمب راد هد ۱۱۱۷ یدلوا یسیک رک

 رابهاتس هدنناعش یدلدبا لزع هدنبجربولوا یمافا رادحص رارکت هدنمرح
 راکب مورضرا هلقلاشاب هدنرخ الا یذاجج ۱۲۸ قروه را دو

 هنسهعلقهوشرا قرهنلوا عفر یمهبر هدندرد كتلاوش هنسوا یدلوا نیم

 ام یتییما هناح رض هدعب بول وا یشابشواج هد ۵۹ ردشل ردنوک

 ینیماهناسزت ه٩3۱۱۳ بولوا قیفا ها زط یا رکنا ہد ۱۳6 یشابشواج 6
 لارا هد»۱4۰ یدلوا یتیما ان هنرارک لوا دجا ناطلس هدعب یدلوا

 یلیبسو هسردم هلا یعماح نیما هدرادکسا بول وا ندنورت بایرا ردشلیا

 هد ۳ )ا دوم ) ندنرام و دم ردن وذدم هدنعهاح یدتا انب ىس چو

 رایدلدا نفد هشا هلا تاذ و هد 4 ( انادج ( هد ۱۵ و ( ا ناغع ) و

 هداروا د كب درف طصم ندا تافو هد ۱۱۸۰ هلا اقا میهارا یدیفح

 یظعا و یر كعماحوب یدنفا قح لیعاما ی و هس ور رار دن وفدم

 : ردشلوا



 ۱ بس ۳66 س
 نا یساجاوخ شا ناهن ردبل هب مصق ( ىدنفا دج دسلا )

 lk یدلوا توف هدنمرح ۱۱۳۸ یذلوا یسهیاب ههرکم کم ,النم, سردم

 9۹ ۰ یدبا عضاوتم , لضاف

 .  هرشمش كندنفا يفرو یمودحم كندنفا دمع یضاق ( یدنفا دجا )

 ۳ وف هدنسه ایذ ۱۱۳۸ یدلوا یسالنم هفوص , شردم ردیسهداز

 4 ٠ ردشلوا
 ٠ یدلوا یسالنم هسورپ , هطلغ , سردم ردیلهیوق (  یدنفادجا )

 ٍِ . ندنداهقف یدل وا توف هدنسەخأىذ ۱۱۳۹ یدنل و ید هدنناما ی وتف

 توف/هدوح الامير ۱۱4۱ قرهلوا سردم رده ردا ( یدنقانالک دچا )

 هقیلخ هدنلق ی رکی ( هداز یرب) ( یدنفا دجا یباح ) ۰ ردشل وا

 ۰ ردشندا نفد هباشاب ییطصم هجوق هللا تافو هد ۱۱4۱ بولوا

 بولوا یسالنم ریمزا, سردم ( هداز رادرتفد ) (یدنفاّیاح دجا )

 Er ۰ ردرعاش یدلوا توف هد ۳
 . ۰ رددیلاوم ردیمودخ كندنفادومم ( هدازیضای ) . ( یدفادجا )

  .ردمودجم كندنفایلع ( هداز یولوب ) ( یدتفا دیعس دچا )
 ۱ م ردیمودحم كنیدنفالع یرسا ( هداز یرسا ) . ( یدتفاذجا )

 . هد۱۱6۰ لزعلادمب بولوا یماغا لوبمالما ( اغا دجا جا )
 9 هد ۱۱۳۹ بولوا یشابیجموط هعفد یکیا ( انا دجا ) ۰ ردشلوا توف

 ر ۰ یدلوا یفوتم هرکصو لوزعم هدنلاس ۱۱:۳ یدنلوب هدننناج ناربا
 .  ردشلوا یمادضتک لوف ضیفتاب ندنفاچوا یرهکی (اغادجا)

 9 (اما دجا) ۰ ردشلردنوک هدسورو لزع هدنرخ الاعیر ۱۱:۳

 39 .(یدنفایرون دجبا) ۰ یدلیا عضو ربنم هنعماح انا ورسخ ( یلغوا نیلاق )
 ۱ مضوربنم هنندصسیصشع یروق هدنبرف اشاب حارج بولوا یسییکرک دیمزا
 ٠ ندناکجاوخو ندبصانم بایرا هتب رلیدل وا توف هدراهنسوب ےھیلا یوم رذغاا

 هجهرفردشلبا تافو ینوک یخ ر كن رفص ۱۱۵۱ ۰ ( یدنفا قداصدجا )

 ۰ رد وفدم هددچل

 3 یحناتسب هت ردا هدنل والا میر ۰۹ ( هداز نالی هرف) ( كب دجا )

 1 ۰ یدلیا لاحرا هدعب یدلیا لاصفنا هدنلاس ۱۱۳ بولوا یسیشاب

۳ 



 بس ۷و۳ بس
 ( یدشفالیعاعسا ) ندلاحر ردشلیا .لاحرا هدننابعش ۱۲۴۰ ردشلوا یخدنیع

 ید ( یدنفادیعس هداز نافع ) ندیلاوم زدیم ود كشدنفا نح ید

 تو رب ( یدنفا دک دیچ دلا ۱ یمالذم ه رود ندراهداز ناعع ردندرانو

 ۰ ردشلیا لاحرا هرکص _ندنلاس ۱۲۹۰ بونلو هدنراقلالنم برغ سابارطو

 ۱۲۷ بولوا یشاب هقرفتم ردیشادنرف افاازربس ۰ (اشا دجا )

 یلصح هروم هرکص ردشاوا یظفاسحم یلوتهنا هلیسهاب یکی رلکب هدنلاوش
 ید للادتعا دخ هوک ضعب یدلوا توف هدنرخالایذاسج ۱۱۳۰, قرااوا
 : ۰ ردشلیا هرادا نسح یتساروا هدهسیا

 ردیمودخحم یدنفا قطصم ( هداز یوم ) ۰ ( یدنفا قراع دجا )

 ۱۱۳۷ یدلوا یش وق یکی هد ۱۱۲۰ بول وا یش یسهناخم ولوم یوچ
 هداز یج وچ ندحاشم < ردرهام "یثثم « رعاش ردشلیا تا و هدنرخالاعب ر

 یس ) ردشل دا نفد هاشا لاز هتوف هد ۱۱۳٩ ( یدشا دجا )
 ندنساب رفا یدلوا توف هد ۰ بول وا ندعاشم ) یدنفا دجا هداز

 ۰ ردداماد یدنفا یطادبع یدلدا نفد هرادکسا هاب ( هللا لضفالنم )

 بولوا ندنرانکاس سیلک ( ردبلء وا ناخ یسوم) ار

 ۰ یدل وا توف هدعب یدلوا یک یغاعس هان هدن رفص ۱۳۷

 یمودخحم یدنفا یح ندراهداز ناتسب ( هداز یح ) ( یدنفا دجا ) ۲"

 بولوا یمیضاق هکم سردم یدلیا دلوت هد ۱۰۵۸ ردیلغوا كندنفا دجا

 هدنسیتلا كنلوالایذاج ۱۲۹ یدلوا یسهاب لوبناتسا دنا هيلا ی ۱۳۸
 كالا و ۱۱۳۵ یدنل وا لزم هدنرخالاعب ر ۱۱۳۰ تولوایسدضاق لوتاتسا

 یدنل وا لزع هدنلاوش ۱۱۳۰ یدلوا یرکسعهیضاق یلوطانا هدنزاوقط یرکب

 شد ورد رادهصخ ندفراعم یدل وا توف هدنشب نوا كل والاعب ر ۱۸

 ندنیس ردم وهد ۱۱۰۱ بولوا یسالنم هنسوب یدنفایهاربا یمودح یداداهن

 یدلدا نفد هب ویف یرک | بودا تافو هد ۱ دن یدنفا مهاربا یدیقح

 بول وا یسیضاق هکم هدعب یمالنم هسور هد ۱۱۸۷ یدنفا مهارا نددافحا

 یعودنحم كناو یدنفا دجا یسیضاق لوبناتسا هد رب ردشلیا للح را هد ۲
 ید یدبفا ی ندنرامودحم كنهجرت بحاص ردیدنفا دیعس ندرودص

 هدیموودحشرب 7 بحاص aR توف هدندرد نوا كننا عمر ۷

 ۰ ردیدنفا نیس یهیضاق لوماتسا



 بس ۱۳ ۳ رک
 ردبم و دم یدنفا یدح ندرودص ) هداژ یدج ( ) یدقادجا (

 هدا ۱۳۵ یدل وا یجهرک دو سد» زدنلرادکسا ) هدازیصاق 2 یدنفا دچا (

 ( هدازدنیلع , یدنفا دجا ) ردشملوا توف هدنسنتلا نوا كنسهرخ الایداج

 نجرا دنعو انم ( یدفآ دجا ) ردشلوا توف هد ۱۱۳۵ بولوا ندنیسردم

 ۱ دجا ) یدلبا تافو هدننشهرخ الایذاچ ۷۱۲۱ تولوا سردم ردسهداز

 : یدلوا یسالنم رکب راد سردم ردیلناود یک نوا ( هدازیردق و یدنقا

 ( یدنفآ دجا دعسا ) ندنیسردم یعودخم یدلوا توق هدنسه اید ۵

 (هداز دواد دا دجا ۱ یدعلدا تاف و هدنسهرع یسهایذ ۱۲۱۷۲

 ۰ ردیم ودح یدنفا قطصم

 ` بتولوا ےالت هتوقنل , سودم ردلهنملموک ( یدتقا سن و دتا )
 یماما هناشان فسو ( یدنقا دچا ( رد شمل وا توف هدنرخالاعبب ر ۱۲ ۳۹

 ۰ ردشل وا توف هدنم رګ ۱۱۳۰ بول وا ۍسالنم زفاس , سردم هدنمهباس

 ۳ یا سیجصازور هيا (ءداو ناقه)  "(یدفا بل دجنا»
 ۳ اتر 1۱۳۰ تزاوا ینالنف ؛ ضم تیاتبنو سردم ردنفودخم یدنفا
 هاا دارین ندا راس, لام , بیا رد شل وا توق وک یکی

 3 عولامش لوبقم » یرلتضح هاشداب هن رزوا جم رات یکیدلیا ضرع هدنندالو

 هوهق هد ۱۱۲۰ رد_دمنچ نوامش طخ یواح ینبطلت هد « ردشملوا موامه

 . ناکیار هوهف دوخت بویلرب و هوېف صلاخ هدرفر هدفدقج هشورغ شب

 ۰ برشم یدوخن « نایاسیمور وهف یلهلوا » ردخرات یکیدلیوس هدقدلوا
 . . هدئشاب ترد نوآ هدقدلوا ی هبعاحم شاب یدنفآ ییا « ناراب هلج یدلوا
 9# ْنسح كتهداز یروبق یسهفیلخ روا ع راه هلا یدنفا هللا رخ ی ودحم

 مک اصیل , ارزولاّهدح , ج راونلا لابا ( یافیلأت ) « یدروک هدا :
 نساح صبت ۹ یه زا تب لوح حرش , اک | یمن زاحا همان وام “هج

 « ناود , ظفاو نسح , نسح قالخا * ھهج ر وز و ا0 نالا

 یدنلوب هدف ہد ۹ بولوا نداکحاوخ ( یدنفا لسد ) ی ودع

 . ةحولرس بولوا یئان قہقدناہق (یدنفارکبوبا دیسلا ) ندناضف یعودخكنوب
e a 

0 A. زن ام 



E TES 

  ۲یدبنفا دجا .ظفاح ) رددنفا نطصم یعودخم .یدلوا توف هد (
 ردشعا تاقو هد ۱۱۲۱ یدلوا سردمو یناناہج ثلا ماما ردیلوماتسا ۰

 هرکص , یسافا , رادمنس یرچکی یرلاب ( قلا ) 4 انا یار
 دعاقتم هد ۱۱۰۸ بول وا لوا روخا ريم هد ۰ ا رایخوق

 هد ۱۱ یدل وا یباغا راس هن هرکص ندندوع بودنک ةه عح و یدلوا

 لولب هنن هرکص رد-شلاق بوکنم تقو لیخ هعقولادعب لوا روخا ريم اینا
 دجا » هد ۱۲۷ یدلوا لوا روخا ریم اشلاث قلارا رب هلبا م ا رسا دن رقاخا

 هن هد ۱۱۳۱ یدلوا یسیکی رلکب ماش سلبارط هدعب , سدق قره وا اشا

 ۰ یدلیالاع را ۱۱۳۳۲ یدلوا یمافا رایهابس هلقلبشاب قبوبق

 ردىم ود یدنفا دمع ( هداز مح رادبع ( ) یدنفا دجا ۱

 هد ۱۱۰5 سردسم (هداز یروصع نصح ), (یدتفا دجا) ۰

 3 جا ادعبچی دلدا لمن هنراصح زاغو لاصفتالابمد ۱۱۰ یدلوا یوتفلانما

 , هبقف یدنک و توفهد نجر هد ۳۴ یدلرب و یسها تی ولوم قالط

 یود م بولوا ( یدنفا بی بیت طصم ) ندنلاوم یردار یدا لضاف

 ت وف هدنسید نوا كنلاوش ۸ هدهسیدبا یدنفا نما دمع ندننسردم

 « ردراو یتاقیلعتدن راشماهبتکو  یرهلاسر یاد هہقف كموحرم ودشلوا
 هاشیلع لیلروچ ردیلهرقنا ( یسادخم اشایلع ) ( یدنفا دجا )

 بول وا یسالنم رکب راید هدعب ردشلوا سردع بولوا ییادکک مرچو راما
 ۰ ردشلوا یک هدنسکنا نوا سەید ۱۱۳۳

 ( يک )  (اشیدجا)
 كنسع یدل وا ندارا ردینکی اشا فسو لا وطو یمودح اھا رفعح

 ك الس هر ازو هد ۱۱۳۰ یدلوا یسکب راکب ادص ۱۱۲۸ هدشافو

 ۰ یدلیا تافو هدعب یدلوا یسیلاو هئوق هد ۱۳۳ و ۱

 یدل وا ینرصنم سیلک هددنسو ضیفتلاب ( هرف) (اشاندجا)
 e یدل وا توق هدعب و دعاقتب هد ۱۳۳ ۱

 هدنرخالایذاج ۱۱۳۳ ندکلیکسصاخ ( یا رت , هرف) اف دجا) "

 یکضاح هم ر یدل وا توف هدنر نوا كنمرح ۱۱۳۵ یدلوا یشاب یجیاتسون

 . ردشلیا تافو هدعب تونلوا لزع هدنلاوش هنسوا بول وا ) افادجا ) ِ

)11( 

 و



 بم ۳۷۵ سن ۱

 ( هداز رادزد ) (اشاب دجا )

 یدلوا یفرصتم كسره بولوایمادنخک كناش دم یسیلاو هتسو ردقانشوب
 قلیدنقراص هبهنسوب نعد هنس وا یدل وا یسیکب رلکب هنسوب هدنل والایر ۹

 كسرههدنرخا هنسواو شعا برح یقرهنلوا نییعت رلاشاب ضعب هنتفافر هلکلیا

 ترازو بولوا یظفاح یخ هنا هد ۱۱ و هوناب ۱۱۱4 یدلوا یسیکیرلکب

 یطظفاحنیتوخ هلیغاجس هنولوا ۱۱۲۵یسیلا و هنسو ایت هد ۱۱۳۲۳ یدلرب و
 ۱۲۷ و للبامورهدنرخاهنسو یمیلاو یزوا هدعبو هردوقشا و هبا هد ۱۱۲۰
 ۱۲۹ و شلردنوک هتماقا هب هکج هلا لزع ۱۳۸ یدلوا یسیلا و هنسو اثلاث هد
 ۰ ردشلوا توف هدنمرح

 ردیمودخ كندنفاشمروطییمارهش (هدازشمروط) ( یدننفادجا )
 عید ۱۱۲۹ یدلوا یسهبا هکمو یسالنم هئردا سردم یدلیا دلوت هد ۷۹

 مورضرا * هبیوق  سردم ردیلهئسو ( یدنفا دجا ) یدلیا تافو هدنرخالا
 هلادبع یلهئسو ( یدنفا دجا ) یدلیا تافو هدننابعش ۱۱۲۹ یدلوا یسالنم

 تافو هدنابعش ۱۱۲۹ یدلوا یناک یشتفم فاقوا نیمرح ۰ سردم ردیمودخس

 ۰ یدیا رهام هرکص اع یدلدا نفد هیراخ ریما بودا

 یناریمریم هنر اب ردیسینا مودح اشا ىلع هسوک (اشاب دجا)
 اشا فسو یلج ) اا دجا ) هردشلوا یظفاح هطا هجزو ۹

 یدل وا یظفاحیلو هنا تدمرب هد ۷ قرهلوا یسهبان یکیرلکب ردود

 یدل وا یسیکی رلکب یزوا هد ۷ تول وا ناریم ربم ردیل همارد ) اشادجا (

 *رایدلبا تافو بقاعتم ینیربرب
 ۱۱۲۸ بولوا ندنرابوسنم اشاب یلع رادحلس ردیلءهوبیل ( اغا دجا)

 یدلوا یشابشواج هدعب یدیشغا یغنلادضمک ترادص نوکجاق رب هدنلاوش

 یدلوا یشابشواچ هن هرکصهامرب بولوا یساغا رادحس هدنلوالامیر ۵۹
 ۰ یدلوا توفو لزع هدهلبلف تدم

 یسادخت لوق بوش ندنغاج وایرهکب (هداز قدنف ) ( افا دجا)

 الوزعم هدرخ الایذاجب بول وا یسافایرچ یکی هدنرفص ۱۱۳۲۱ یلیکو انا ۰

 :یدلوا توف هداروا بوایردنوک هثغاط روفکت

 یسالنم هنسو " سردم ردیلهسور ( ریما قدنف) . (یدنخا دجا )

 ۳ ها ی نت
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 یدل وا یم هجاوخ یل رفس هرکص و ینالع نوامش یاس ) یکم, یدنفادجا ) ۱

 ۱۲۲۸ یدل وا یش یس# واز شاپ رع هد هغ ردق هد ۷ نکیا سردم

 هنارم یدبا ما ( ق چا یدلوا توف انوعطم هدنحوا نوا كن رخالا عبر

 هب هیکتیدل وا توف هد ۳ بول وا ( یدنفا ےھارا دیس ) یمودخم

 1 ۰ ردشلدبا نفد

 (كر) اسب بخار
 تو وا زومأم a هد ۷ یدل وا ینیکب رلکب هنطا هدعل و ندا قلاب

 هدرادکسایدل وا دېش هدنناضمر ۱۲۸ یدل وا یسبلا و ی وطاا هلن راز وابفاعتم

 كنا بولوا ك نامعث یعودخم یدا تاذرب لمکم یماشتحا ردرا و یتکم
 رک نافع ندناکحاوخ ی ودخحم

 یمادخنک انشا نایلسو یرادهنزخ رزو ( زوک الا) (افا دجا )
 ۱۲۸ یدلیا لاصفنا هدلاوش بولوا یساغا رادحس هدنبجر ۱۲۷ یدلوا

 ردبل ریشنار و ( ا دجا ) ردشل واتوف ه دعل یدلوارومأم ہرے هدنلاوش

 یدلدا لزع ەدەدعقلاىذىقرەلوا یشابشواح ol ۷۳ تولوا یر روهظ و

 ۰ یدلدا نفد هرابحماف وط بودا تافو هد ۲۷

 ( یراص ) ( اشاب دجا )
 مور هد ۱۲۷ و یظفاسح یزوا هدنمرح ۱۱۲۳ بول وا نداما ردقانشوب

 دما وادیهش اشا ىلع رادحس یدلوا یسیکپ راکب هنسول هدعب و یسیکب راکب یبا

 دارغلب ترازو هبراب هدلاوش و شلدا بصل غ وبشاب هواه یودرا

 ۰ ردشل وا دیهش هدنسهدعقلایذ ۱۱۲۸ و شا راهظا تقادص

 ( یدنفا دجا ) ۱

 یذاج ۱۱۲۲ النم ؟ سردم ردشلا مود كندسنفا هللا ضیف مالسالامش

 دم وا یسالنم هسور هدنرخ الا یداچ ۱۷۳ ىس لوباتسا هدنل والا 4

 یر ردشا وا یمهباب یا مور هد:» رک ۱۱ ۵ یتهات یلوطانا هدنناضمر

 قله را هدعب یداردنوک هل راشادنرف هبهسوغام هرکص ندق دلوا موحم

 یداتعشج لئام نیدتمیدل واتوفهدنرب یمرکب كنسهدعقلایذ ۱۱۲۸ یدلرب و
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 ۱۰۹۹ یدلوا یسیلاو هدج لرد ادب تبنث هنساغا هداعسلاراد ءرکص
 ۱۱۰۲ یدلوا یظتفاحم ین هلا لزع هد ۰۱ بول وا ارد نادوش هد

 ۱۱ ۰ ۵ بو وا یسیلاو سیرف هد ۱ ۰ ٍء ساوبس هد ۱۰.۳ نوژ رط هد

 .یسیلاو دادغب هنسوا هن رکب رايد هدندمزا یدلوا یماقمئاق لوبنانما هد

 یدلبا رارف نداروا هد ۱۱۰۸ بولوا یلتفاحم قازا هللا هنطا هد ۸

 یدلوا یلفاحم هیدنق قرهنلوا اشا یرازو هدنسیکبا نوا كنلاوش ۶
 هدنچوا یمرکی كنابعش یدلوا مظعاردص هدننوک ۲۸ یلوالا یذاجج ٩

 عير ۸ یظفاح هب اح هد ۱۱۷ یدشوا ینن 4 یھ تونل وا لزع

 یذاج ۱۱۲۲ یدلدا دعاقت هدناضر بولوا یظفاحم یت هنا هدنرخالا

 یسلاو نوزبرط هدشنلناوا هد ۱۲۰ یتحم هنا هد ۱۲۰ هبدنف هدنرخالا

 تشز لدفاص , ید شع ینس یدلیا تافو هدهجخا یذ هنسوا یدلوا

 ۰ زدیییقلت ثعاب یلاغتشا هللا راتسد ماظنو بیرت یدبا لئام هماشتحا

 هد ۱۱۳۵ ین روخاربما هد ۱۱۲ روشحسردسکرچ (اغادجا )

 .یدلوا توف هدعب بولوا دعاقنم هد ۱۱۲ لوا روخا ربعا

 ( یلریک ) (اشا دجا جاطا )
 ۱۱۲۳ بولوا یحناتسب هدنلاوش ۱۱۸ یدلوا اغا یکصاخ هدنغاح وا یحاتسب

 هدنسنکیا یجرکب كنهعحا یذو ارد نادوف هلترازو هدنرن وا كنسهدعقلایذ

 ۲ .الوتقم هد ۱۱۲۷ بول وا یلتفاحم سودر- ۱۱۳+ یطظفاحم لصوم هدنلئاوا

 ۰یدل وا توف

 هاب شاخ یبهدلاو قطصم ناطلس هد ۱۱۰ یدلوا یسط نوبامه

 توف هدنسبتلا یغرکب كنس مرخ الایذاسج ۱۱۲۷ بولوا یسالنم رهشیکی
 ۰ یدل وا

 بولوا سردمو یسهجاوخ یرلاغا ما اشا نایلس ( یدنفادجا )

 ردیلوناتسا( هدازعش ) ( یدنفا دجا ) ردشلواتوف هدنل والایزاج ۷
۳ تعسق یمودم یدل وا توف هدنه رخ ۸ بول وا یئان باب مصم و سردم

 

 ت ردشلوا توف هد ۱۱۳۷ ( یدنفا ین ناولس ) ندناتک یسهمکح هب رکسع

 ۱  یارسهرکص یبیثایکحیعصاخ ردیلیرفنک( الہش ) (  یدنفا دجا )
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 تم ۲۳۷ —
 ۱۱۳5 ردسردم بولوا ینوزیرط ( یدنفا دجا ) یدلوا توف هدنسددب

 ( یسهجاوخ یشاب ناکرزاب ) ( یدنفا دجا) یدلوا توف هد هکم هدننابعش

 كناضمر ۱۱۲۲ بواوا ندنیسردم ردىم ودحم كن دنفا نیس یلیرسکیلاپ

 ه"یدل وا توق مدنینکیا نوا

 مورضرا, زفاس سردم ردیلمورضرا (درک) (یدنفا دجا )

 یدلوا توف هدنشب نوا كنرفص ۱۱۲۲ یدنلوب هدنرات ولوم هبیصیف ,
 ۰ یدبا ملام بولوا بوسنم هناشاب ینطصم هرق

 ۰ ردیمودخحم كندنفا لوسر (هداز لوسر) ( یدنفا دجا )

 ۱۱۲۲ بولوا هلایر ندهناسرت یاماردب ریکناهج ( نادوبف دجا )
 . ردشلوا توف هد

 بولوا یسالنم دارغلب سردم ردیل هئردا ( یدنفا یتعاس دجا )
 بولوا خاص , فيقع یالیا تافو هدنس دیا یذ ۱۱۲۲ یدلوا دعاقتم

 ۰ ردناود بحاصبولوا « یتفع » یصلحم ردعاش

 سردم ردیمودخح كندنفا نیسح ( هداز یکاوک) (یدنا دجا)

 یدلوا توف هدنحوا نوا كسحر ۱۱۲ یدلوا یسالنم ماش سلبارط

 ۱ ۰ یدزاب هیشاح ه یواضب بولوا لضاف , دام
 لوق هدنلئاوا هد ۱۲۲۵ بول وا یشاب ی ضز (افادجا)

 ۰ یدلبا لاعراو لاصفنا هدندمزا یدلوا یسادکک

 بولوا یسالنم شعم, سردم ( هداز زابناج ) (یدنفا دجا]
 ۰ یدلوا توف هدناضصهر ۵

 ( شتقم دیلا)  (اشاپدجا)
 رلکب ماش سلبارط هد ۱۱۰4 بولوا یاب ی. هبج هد ۱۱۰۳ یقزتلاب

 یدلوا یلصحم ندا رارکتو ناخوراص هرکضو ندا هد ۱۱۰5 یتسیکب

 رارکتو هکت ندارواو یسیلاو هنطا هرکصو یبصحم هّیالع هد ۳
 توف هداروا قرهلوا یسکی رلکب شعم هد ۱۱۲۰ و لصح س رف

 ۰ ید ردئقم ز ردم یدلوا

 (زوف ییالق) (اشاب دجا)
 یدلوا جهطلاب لوخدلاب هنوامه یارس یدلیا دلو هد هرقر هد ه رصیق



— ۲۳۹ — 
 یدا دامن شب ورد روی هیجو راده صح ندنونف کا ردشلوا توف
 یداماد ردشلوا توف هدننابعش ۱۱۳۷ بولوا سردم یدنفا دوج یعودح

 هدندرد یعرکی كبجر ۱۱۱۲ بولوآ سرذم ردنلسانم یدنقا دوم
 ۰ ردشلوا توف

 سردم ویشاب رم هد ۵۹ ینا جم ردیلغ وا ما ری لب وا (یدنفادجا )

 ۶ ردنوفدم هددکت ترص یدل وا توف هدنس هرخالا یذاج ۱۱۸ یدل وا

 ۰ یدبا لملاروتسد یرلع وقت

 ردیسهفیلخ یدنفا سایلایزفاس ( هداز یجهقوچ ) ( یدنفا دجا )
 یدلیا اب یهواز یک هدنسیلوح قب قا اکو اشا ینطصم هداز یلیریوک

 ۰ یدلدا نفد هنلغوا لاغچ بودا تافو هد ۸

 شدا لزع قرهلوا یثاب یحاتسب ندنفلافا یکصاخ ( انا دجا )
 یجاتسب انا هد ۱۱۰۸ شلدا لزع قلارارب بولوایسیشابیحناتسب هنردا
 ۰ ردشلیا لاحرا هدع قرهلوا دعاقتم هدلاوشو یشاب

 ريخ یلراصزوک نیدا ( یسهجاوخ قحا ) ( یدنفا دجا )
 بولوا سردم یدا بونم ه یدنفا قحا ی هرک ذن ردیمودخحم نیدلا
 لضاف ردنوفدم هدرایجهود هد هسور یدلیا تافو هدنوا كنابعشع ۰

 هیقاححا ( یتافبلأت ) یدا ماش هلصلخحم « یدجا » خاص رهام هدنفرهو
 د ده هواد تاهح دید لظ یسهللسر عبر مان

 هنل ضعب كن واضب مس یاسر هفتم دلا دعس هلاسر هدنجارخا
 هنرزوا یعلاوط نتم ندنمالک كنواضب و حشا ونا ريم ندادا یتاقیلعت

 ةمدقم یعج نعب را ثیدح تاقیلعت شعب هضایع " یضاف یافش یرلهشاح

 صصف یذمرت لئاهش حرش تاقتم نودم بدالا یصقا یسهجرت بدالا

 ( یسهجاوخ یار ) فراعلا ةقودنصیرام نف هماندحو لقشم ییاینا
 كنمرحم ۱۱۲۰ ید ( یدنفا دجا ) ینردم یلعم قتع یارس ریهش هيد

 ۰ یدلیا تافو هدنشب نوا

 یذاج ۰ ناز سردم (هداز یلەقوتمد ) ( یدنفا دجا)

 بهاولاوا ندنیسردم یاقع ( یدنفا دجا دبس ) یدلبا تافو هدنلوالا

 ( یدنفاریما دجا ) یدلوا توف هدنلاوش ۱۱۲۱ یدا تبع شوخولبق)

 یجرکب كنابمش ۵ یاب یسدیکحم اشا دوم ندننسردم ردلنوسارک
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 ۲۷۳۵ تس
 (یلباربم سوناوف )  اشابدجا

 صاخضیقتلاب ندنوردنا بول وا یسهلوک اشا نیسح راد ردلصالایسور

 :یدلوا یسادنتک نوبامه ةن زخ هد ۱۰۹۰ و یشاب کوکو یناک مس ندهطوا

 هد ۱۱۰۱ و یسیلاو لصوم ًافاعتمو یسیلاو ءمصب هلترازو تر هد ۹
 هد ۱۱۰۰ یسلاو ادیص هد ۱۰۳ یظفاح زفاس هد ۱۱۰۲ یلتفاحم زاغو

 كنت راز و هد ۱۱۰۷ بولوا یسیلاو رکب راد هنسواو یظفاسح هطا هجزو

 ۱۱۱۰ یظفاحم هیاح هلیساشا كنرازو هد ۱۱۰۹ ردشلوا دعاقتم هلبعفر

 نک اس هدنسه رق یضاف ًاعاقتم بودبا لاصفنا ۱۱2 بولوا_یحاشن
 كنن رخالاعب ر بول وا یعاقمتاقترادص هدنربنواكنل والاعم ر ۱۱۱۵ یدلوا

 یل هزفاسو لزع هدنزوقط كنبحر هنسوا یدلوا مظعا ردص هدنز وقط

 یجنزوقط كن رخالایذاج ۱۱۷ بولوا یظفاحم یتش هنا هد ۱۱5 یدلدبا

 یدبا نیہ صث رب نیمو ریصق زواج ییللا نس ردشلوا توف ینوک
 یلهطلع شردم یجاما یم راد یدا یداماد كناشاب نیسح هداز هحوجمآ

 ۰ ردشل وا توف هدناضمر ۵ ) یدنفا دمع )

 سردم ردیمود یدنفا محرلادبع ( هداز جهفوح یدشادجا )

 ۰ ردشلوا توف هد ۱۱۱۷ بولوا یسالنم هم

 ردیسهلوک اغا نیسح یراد هن زخ اشا یدبع ( یدنفا یتا ود دجا )

 لیصحلاب هركص یدیشلا هواه یارس یرلتمطح عبار ناخدمم ناطلس

 ۰ ردرعاش یدلوا توف هدنزکس نوا كناضهر ۱۱۷ یدلوا سردم

 ندنسهلالس هنع یضر رکب ابا ترضح € هداز یرکب یدفادجا )

 هنردا , هسور و هشدمر سردم بولوا یودخح ندلاردن ندلالاک

 لزع هدنهرح ۱۱۷ یدلوا یسالنم ددم هام هد 6 یدنلوب هدنرات ولوم .

 عضا وتم ےلس مملح رد ڈالا تافو هداروا بولک هرصم هدرفص هامو شلدا

 ید ( یدنفا یلع ) یردارب رددنفا دمع لیلخ یمودح یدبا سانش نه

 ۰ ردشا واتوف هدنلوالا عب ر ۱۰۹۵ هدنشاب یکیا یللا بول وا سردم

 سصم هطلع ماش سردم ردیلنامارف ) یسەجاوخ راکب یدنفا دجا (

 هدناضهر بولوا یسیضاق لوبناتسا هدنرخالاعب ر ۱۱۵ یددلوا یسالنم

 هدنل والاعب ر ۸ یدارب و یغله را هلزوط هرکص بوللوا ید هسیرف



 با ۲۳ تس

 هداروا ۱۱۱۵ بونلوا فن هلتسک بولوا سردم ( یدنفا ركبوا ) یعودخم

 ۰ ردشل وا توف

 ( قیلاچ) اشابدجا
 .قرهلوا یادم لوق ۱۱۰5 یدلوا یاب یبرغز بوقیج ندنوا۵نوردنآ
 ۱ دلرخالاعب ر قرهل وا یاب ناک هدنل والاعب ر ۱۱ ۵ یدیشلدا لزع و ده)

 " یظفاحم ارو هدرخالایذاج یدلرب و ترازو هلا یفلاقا یرصکی هدنزکس
 ۱ یداراکد و ناخ ردش) وا توف ال وتقم هدار وا ردشلردن وک هاروا قره وا

 هلاتافو ۱۱5۷ ( كیدجا ) يود كنو ۰۵ ( ك طصم ) جالا ىلغوا

 ردکب مار ندلاحرهدیم ودخ ر رایدنلوا نفد هدمربدلاق كسکوب هدلوبناتسا
 ندنفلادک هدازنابعش ردیم ود یدنفادومحم یراص3ا (یدتفا دجا)

 ۰ یدلیا تافو هدنناضمر ۱۱۵ یدلوا یمالنم هتسو هرخالاب و سردم

 ريم هد ۱۱۱۵ بولوا ندنراافا اشاب دجاسوناوق ردهزابا (  اغادجا)

 ( اغادجا ) یدلوا یفوتمو بوکنم هللا لزع هدندمزا ید لوا لوا روخا
 . هدنس دعقلایذ ۱۱۵ یدلوا یشاب یحنوصکس بوش ندقاجوا ردیلیارسقا

 ۰ یدلوا توف هداروا بولي ردنوک 4یلوسلک الوزعم

 یو یا راد قاجوا ۱۱۵ هدو ( هدازهزج اغا دجا )

 :ردشل واتوف هللالزع ًاب وکنم هدنرخاهنس بولوا یساغا رایهاپس هدنر ور

 ۱۱٩ بوئزا یب یرهذکب شتاب (شوخرم ) اشودج]
 ندراش واج ولکدک ( اشابدجا) یدنیک هترخا هدندمزا ردشلوا یسیکب رلکب

 هد ۱۱۰۷ بول وا یماغا راهایسهد ۰ یماغنا رارملس هد ۱۱۰۳ بول وا

 شعم هد۱۱۱۲ یظفاح یلوبکیهد ۱۱۰۹ یلففاح یزوا هلا یکلیکب اشتنم
 ۱ ( اشادجا ) رکید ردشل وا توف هدعد و لع هد ۱۱۱۵ یدل وا یسکب راکب

 ۱۱۵ ینرمصتم یاس هلاوق هلقلناریمربم ۱۱۱ ندننفلاخا رادحنس یرچکی
 بوسلوا یعاد ینلزع یسامربا یلقع هرادا روما یدلوا یظفاح راوشمط

 هدنلئاوا ۱۱۵ ردبلناع روط ( اشاب دجا ) ردشلوا توف الوتقم ۰

 قفوم هدهسپدلیا هب رج هلبلاءا ذوفن یفعشب واص هفرطرب هترازو نیبعتلاپ
 رلکب ناو هد ۱۱۰ و ساویس هدنلوالاعب ر هنسوا هژقلناریم رم بوم ەل وا

 ۰ یدلوا توف الوتقم هدهروک ذم.ةنس بولوا یدیکب
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 یانو ندببسوا قرهلوا یناح هناسرت (یناج) (یدنفا دجا )
 لاصفنا "ةتفب ۱۱۰4 یدلوارادرتفد شاب ۱۱۰۳و ینیما هرا هرکص یدنازق
 هوس كنوب هناهاش تاذ هدبودا زا یتساَسا اشا ىلع تقو ردص بودا

 ممادهدنساحر یساها هدنما هاشان ینسماغنا بحاصت هلیسادب فوقو هنلاح
 یاشا ینطصم ماقمعاق بودا لزع ییاشاب هلیبسح تم كارشاو شاوا

 سما ییسلا یتوامه رهم هد هسیدلیا زا ییساشا كنفلس هدنراباضنا هترادص

 هجرت بحاص ردراشمروی اقا قح یتفالخ راقوو یتنطلس راعش هللا

 شا اسان هد ۱۱۲ بولوا یلیکحو رادفد هد ۱۱۰۷ هددسدلاق لوزعم

 رارکت هد ۱۱۳ ردشلدبا لزع هدلاوش هدنرورم هام یتلاو شلوا راد رفد
 ( یدنفا یضف دم ) یعودخح ردشلیا تافو هد ۱۱۶ بولوا یک و رادرتفد 0

 مولع ردشلبا تافو هدنسیکیا كنرخالا میر۱2۲ بولوا یسالنم رمزا
 ۰ یدبا راددصح ندهعقان

 هد۱۱4 بولوا ندناضق ردیلهنردا ( هداز هناور ) (یدنفادجا )

 ۱ ۰ ردرهام رعاش یدلوا توف

 یدلوا ندناکج اوخ بوشیتندنکلیدنفاناود ارزو ( یدنفا دجا)

 ردشلوا یسبجهبساحم هزج هد۱۱۳ لزعلا دعب یبتاک یرصکی هد ۰

 كنا یمان ندنسادب تیدوبع تدش هباشاب یطصم ناطبلا راد هد ۶

 ۰ ردشلوا توف هدعب بولوا بوکنمو سوبح هدنلزع
 ییم النم شع ص .سردم ردیلماش ( یرکرک ) ( یدنفا دجا )

 یدبا سسفم هیقف یدلوا توف هدنسیکیا "مرکب كنلوالا میر ۱۱۵ بولوا

 ندنسیلاوم رود (یدنفایزوفدجا ) یمودحم ردراو یرلهیشاح هدربسفن
 دیهش هد هداز یرکرک یجودخح رکید ردرعاش یدلبا تافو ۰۱ تولوا

 نفد هرادکسا ردنشاوا توف ۱۱۵۴ الوزعم نیت ولوم هش وقفل بلوا
 تافو هدنرخالاعیر ۱۱۵ بولوا سردم ردیلهردا ( یدنقا دجا ) یدا

 ۰ یدلیا
 هدندم زا بولوا سردم ردیمودخحم یدنفا دمع یناو ( یدنفا دجا)

 ین ههسور هد ۱۱۵ بولوا یس لوبناتسا هدنرفص ۱۱۱۰ یدلوا التم

 ید هیجو رویغ تورث یذ یدلدا دیش هدسوغرب هدنرخالاعیر بونلوا



۷۳۳ — 
 قرصتناخ وراص و دیج هد ۱۱۰۷ و شعم ۱۱۰5 یدلوا لوزعم هدو

 قرصتمماش سلبارط هد ۱۱۰۵ هلا وفع هدعب یدلیارارف هد ۱۱۰۹ یدلوآ
 ۰ ردشلوا توف الوتقم هدننابعش ۱۱۱۰ بولوا جاطا ریماو

 یهبحهدن رفص ۰ نکیآ یمادحک یغاحوا یهبج (اغادجا)

 هدعبو لزع هنس وا یدا هدنزرط یکب هرد كشوک یسهطبار بولوا یثاب

 یدلوا توف

 ( دجا فیرمش )
 جوا یدلیا لاصحتسا ییهمرکم کم تراما بیرقترب ردیلغوا بلاغ فیرش

 ًارخومو یدلک هرصم هلت وغ تدمرب یدلیا لاصفنا هرکص ندنراما هنس

 یدلک ه تداعسرد بویمهروط ځد هداروا ندنزو یفاسنعا هنسیلاها نیمرح

 .یدلدبا نفد هدرادکسا بولوا توف ًانوعطم هدنمرمش ۳۲

 هدنمرح ۱۱۳ یدلوا یساشا هکفلس ضیفتلاب (ریما) (اشاپ دجا)

 یدیشلوا تیاکش بلاج یسهرادا ءوس ردشلوا توف "الوئقم

 هللا صرف مالسالا حشو یمودحخم یدنفا دمع دیسلا (یدنفا دجا)

 هلیس ها لو اتسا هدنرخالایذاج ۱۱۱۰ و سردم هدههاسوب ردردآرب یدنفا

 شبورد لضاف ردشلوا توف هدنرفص ۱۱۱۳ یدلوا یمیضاق همرکم کم

 ۱ ۰ یدیا دابن
 ندسنبلص هللا فطل یلیلکرا نامارف ( یثاب مجم ) ( یدنفا دجا)

 لیلخ یش اشاب مساق هرکصو شلوا نوذأم ندندحو ريسفتو شما دلوت

 مولع ندسلج دم كمحصموت شقلو تدم هنس شب نوا هدنتمدخ هدد
 یهاشدا بحاصم هد ۱۰۸۰ و یثاب مصم ۱۰۷۸ ردشللا لعت ییهیضایر

 3 هشرش مهد ۱۱۰ بولیدا لاسرا نیما زا هدنم رخ ۱ ۹ یدل وا

 ترجمه هرونم ندم ۱۱۰۵ یدلوا یش هلا ولوم هداروا شا تع زع

 ةكم ردشلنا تافو هدناّضمر ۱۱۳ و شک ه همرکم کم هد ۱۱۳ بودبا

 یواضب ةيشاح ( یتافبلأت ) یدا بیدا رعاش ملام لضاف ردنوفدم هد همرکم
 ةياف » قرهلوا حرشو نتم كنهيماصع ةبسراف "هلاسر هداز ندلاردص لیذ

 بط هسدنه ته سرش هب دّصع قالخا یسهجرت رع هدنعسا « نالا

 رعش ناود یحرات یبرع ردف هنحرا ۱۰۸۹ و یراهلاسر قیسوم

 ی یا سره ی یار فتح

 ین



 د
 هد ۷ نکیایعش هما ضغوط تولروا ییهغیلخ یدنفا .دچالادبع محش

 ردشلا تاف و

 هدح و مرا میش هد ۱۱۰۸ بول وا نده ر صم یاسا ) اشادجا )

 ۰ ردقطا ثافو هدهکرابم "هعطق وا هرکص هنسجاقرب ردشل وا یکب

 النم  سردم ردم ودع یدنفا س (هداز یراتف ) ) یدنفا دجا 8

 ردنوفدم هدرا ریما یدلوا توف هد ۱۱۰۹ بولوا یسیضاق همرکم "هکم

 ۰ یدبا لئام هموسر
 ( هداز هکهروا ) . ( یدنفادجا ) "

 ۱۰۹۲ یدلوا یسیضاق هکم , النمر سردم ردیمودحكندنفا طصم هکهروا

 ۱۰۰۰و یلوطااهدنل و الایذا.> ۹ یسهاب لویاتما هدنل والا یذاچ

 ,يدل وا توف هدننابعس ۱۱۰۹ یدلوا یمهات لیا مور هدنرخ الا یذاچ

 كناضمر ۷ نکیاسردم( یدنوا خیلب ۳ )یم ودم ردنوفدم هدف

 ردرعاشردن وفدم هد راک ربما یدلیا تافو ان وعطمهدنشابرب زوتوا هدنسيد نوا

 یدلوا یسالنم, هسور , سردم ردیلراصطزوک ( یدنفا دجا )

 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۰۹ ال وزعم

 یسهعلق شدن قردلوا یکب یرهشکب هد ۱۱۰٩ ردیلشهن (اشاب دجا )
 ندنبسح یثیمهدا هظفاحنسح هدرح یهعلق یدیشلدا رومآم هنسهظفاحم

 . ردشل وا توف الوتقمو لزع
 یساغا راد ۱۱۰۰ بولوا ندنراافا ریزو رددرک (اشا دجا)

 ۱۱۱۰ ردشلوا یرصتم هسور هد ۱۱۰۹ یدلوایسکبرلکب هقر هد ۷

 یدل وا دېش هدنلا اقشا هد

 بولوا یماما اشا دارم ردیل هسیالع (ےئچکی) . ( یدفادجا )
 هدن رخ الا یداج ۱۱۱۰ تولوا یالنم بوبا هدعد یدل وا سردم هدهاسوت

 شابهرق ردیلهرف لالب هدلوک هنا ( شاب هرف یدنفا دجا ) ردشلیا تافو

 ردنوفدمهدهسور یدلوا توف هد ۱۱۱۰ ردعشرب یبهفیلخ كنیدنفا نایلس

 هدبنعلجاح ریما كن رد ردیم ودحم كناشاب خاص برع )2ا دجا)

 یدل وا ریما هل ےۃلف رص تم سدق دخلوا یسیلاو ماش یرد و یکب سلبات

 هدن رابدا یرد یدلوا قریصتم سابا دن راک سلو ناک یردب



 بت ۰ همش

 توف هدنچوا یعرکی كنلاوش ۱۱۰5 الوزعم یدلوا یعالنم هرونم هنده,
 رکب راد نداروا بولوا یسیتفم هنوق ردیلهئوق ( یدنفا دجا ) ردشلوا
 تافو هدنرخآ ۱۱۰5 یدتک ههیوف بونا هتسخ هدنندوع یدلوا یسالنم
 حاف ردیلغوا بوبا یلماش ( داعسالاوا یدنفا دجا ) یدا لضاف یدلیا

 توف هدنس هدعقلایذ ۱۱:٩ یذلوا سردمو یمابطا سر یسافش راد

 ۰ ردشلوا
 ( نردلوا زوکوا ) ( اشا دجا )

 هنعشد هد هراحم یدلوا یسیلاو كس ره هلترازو هد ۱۰۹۹ بواوا نداما

 هنس یکیا ر یدلرب و یغاتس هزغ قرهلوا صالخ هد ۱۱۰۵ بولوا رسا

 ۰ ردشلنا تافو هرکص

 هناسرتنکیآ یسادنخک اشابیلع هسوک ( یراص) ( اشا دجا جاما )
 هد ۱۱۰ لزعلادعت 3 نواه *هادوبف ضیفتلاب بولوا ندنساما

 ۰ ردشلو توف هدعبو شلدا سبح

 رکب راید هرکص یسیتفم هیوقو سردم ردیلهنوق ( یدنفا دجا)
 یدلیا تافو هد ۱۱۰۷ یدتیک هه وق بونل هتسخ لزعلادعب یدل وا یمالنم

 ۰ یدیا لضاق

 النه, سردم ردبم ودخم لیعاعماچاح ندجا یئامرف ( یدنفادجا )

 ینوک یمنچوا یعرکی كنلاوش ۱۱۰۷ یدلوا یسالتم ءرونم "نادم هرکص
 یدبا تعیبط ناکرزابو تورت یذ ردنوفدم هدنسوف هردا یدلوا توف

 هدنابعش ۱۱۰۸ بولوا ندنیسردم ردیلتا ودا( لحم ) ( یدنفا یماظندجا )

 ۱ ۰ ردیشنم رعاش یدلوا توف
 رکي نوزب رط هد ۱۱۰5 بول وا ندارما( یهوج ) (اشا دجا)

 كنمرحم ۱۱۰۸ بول وا یسیکب راکب شعم هدنعرحم ۱۱۰۷ یدلوا یسیکب

 ۰ ىدا فستعمو لداع ربغ ردشهل وا توف الوتقم هدنز وقط

 ۱۰۸۷ یدلوایولوم هترجه ه هسور ردیللوبناتما ( هددقوغ دجا )
 تبع شوخ یدلیا تافو هد ۱۱۰۸ یدلوا یش یسها واوم هطلغ

 .ندهبولخ( یدنفا یروندجا )ردراو یرعشناود یدارعاش " سرو شوخ



 س ۳۳۹ —

 یرسب )یهود ردرا و یتاریرحت ردقهعوی باتک ندهمیرشلا ردص و ینأشنم
 تافو ینوک یجشب یمرکپ كننابعش ۱۱۱۷ نکیا سردم ( یدنفا یبح هداز
 ۰ ردشلیا ,

 هسورب (سردمردیمودح ىلج نطل ی هنردا (هدازفطل )  (یدفادجا)

 دبع یمودخیدا تورث یذ یدلواتوف هد ۱۱۰5 "الوزعم بولوا یسالنم
 هدنل والایذاج ۱۱۰۰ بولوا سردم ردیلسوغرب ( یدنفادجا ) ردیدنفا
 . ردشلیاتاف و

 هد ۱۱۰۰ بولوا نداب رد یارما ( هداز یالوض ۱ ( اشا دجا )

 ۱ ۰ رایدلبا دیش هدنسیک قرهناشو راریسا هنرزوا

 (هدازهش) . (اشادجا)
 "دبنر اب نکیا یفرصتم هریت ۱۰۹2 بولوا ندارصا ردیمودخم كناشاب لیعاعما
 رکب راد هد-ءب لصوم هد ۱۱۰۵ یدلوا یلتفاحم دارفلب ینوتسوا ترازو

 ماسبف هنهیلع بویمهنابط هنیروهتو لظ یلاها هل داحا عاد یدلوا یسیلاو
 یتترومأم هنولامهیودرا بولک انایسحیشابوبق ردشملک هی هبطام هل رانا
 ندنرزوا یکپوک قرلوا عپات هنعه و هدنناضمر ۱۱۰5و شلیوس فاس واک
 . ردشلیا لتق ینسفن بودلاشو ینسهابط

 ۰ ردمودح یدنفارداقلادبع( هداز یردق) ( یدنفا دجا )

 هرادکسا سردم ردیلبن وعطسف ( هداز شابلاص ) ( یدشفادجا )
 توف هدنشب نوا كنابعش ۱۱۰۳ یدلوا ی سهام هرونم “هنده هدعب , یسالنم

 دلوت هد ردا ( ىدا لا ضف) یودخم ردنوفدم هو ترم یا
 یسوم) یودخم كلوب ردشلوا توف هدنسهایذ ۱۱۲ یدلوا سردم هلا

 درادکسا یدلبا تاف و هد ۶ نکیآ سردم ردشعا دلوت هدرهشیکی ( یدنفا

 ۰ ردن وفدم

 (مور) (اشادجا) 0
 یمرکی یسهسحایذ ۱۱۰4 یدلوا یشاب یهبجو یتیما لزت ردیلکیالس
 هدنناضمر ۱۱۰۵ یدلوا رادرتفد شاب هلبسها یکی رلکب یلبا مور هدندرد

 هلا لاصفنا هدنرادص لدبت یدلوا یماقمثاق یتوامه باکر ترازو "هنراپ

 توف الوتقم هدنناضمر هنسوابول وا یظفاحم وللدم هد ۱۱۰۰ یدلدا سبح

 ۰ یدلوا



 توس ۳۳

 ندنرارف ندرخ یرورض یدلوا یظفاحم هوناب هد ۱۰۹5 یدلوا یسیکب

 هلترازو هرکصو كسوا بقعرد ردشلردنوک هنغللتفاحم هغوزو هنسوا یشان

 هد ۱۰۹۹ لیا مور هدنمرحم ۱۰۹۸ ساویس انا هدنمرحم ۹۷ یسیلاو نودب
 یسیلاو هرصب هنسوا لزعلا دعب هیاح هد ۱۱۰۱ ناو هنسواو رکب راد
 ۰ ید ردتقم رده ردشلوا هدیهش هد رح هدهیصب هد ۱۱۰۳ یدلوا

 یدلوا ام ا ا 8 ةد ( نکی) ٠(ا دجا)
 ۰ یدل وا دیهش هدندب هعلق نیظفس» هد ۳

 رد, هبفوص, سردم ردندیلوطانا ( لاقص اق ) ( یدنفا دجا )
 هداروا هدنسهحا یذ ۱۱۰۳ یدلوا یسالنم دادفب هلیسها هندم هدعب “ركب

 ۱۱۱ نکیا سردم ( یدنفا دم هداز لاقص ابق ) یعودحم یدلبا تافو

 ( یدنفا نجرلا دبع ) یمودخحم كنو بولوا توف هدنرد یعرکب كنلاوش

 ۰ ردشلبا لارا یرغوط هنلاس ۱۱2 قرهلوایمالنم كينالس هد ۳

 (یلاص) (اشاب دجا)
 هلترازو هد ۱۰۹۹ یشابشواح هد ۱۰۹۵ بولوا ضیفم ندنامه نوردنا

 ا عفر یترازوو لزع هد ۱۱۰۰ بولوا یسلاو ماش سلبارط

 ماش ًاقامتمو ءرصب هد ۰ ؛۲ بولوا یسیلاو دادعب هلرازو یاها ۲

 .یدلوا توف هد ۱۱۰4 ردشلدا رومأم هنوباه یودرا قرهلوا یسیلاو

 ( اپ دجا )
 هلترازو ۱۱۰۳ یدلوا یلصحم بلح بولوا یسادخک اش رعردیل هحسخا

 ۱۱۰۵ یدسهلوا قفوم كردا برح هنرزوا عنام بولوا یمیلاو دادغب
 «ردنوفدم هدن رق مظعا ماما ردشل وا توف هدنشب هدنلوالا یذاج

 ؛سردم ردیلغوا شواپناثءلجدم ( هدازشواچ) (  ید دجا )
 0 ی سم هلتهاقفیدل وا توف ۵ یدل وا یسالنە هنردا ؛سصم

 توف هدنل والا عیر ۱۱۰ بولوا سردم (هداز یحاتسد ) ( یدنفا

 ۱ یدبآ ندالع ردشلوا

 دلوت هد۱ ۰٤٠ ندنبلص اةایطصم یاب لوح ( یدنفایرسب دجا )

 هدنس هدعقلایذ ۱۱۰۵ یدلوا یمالنمماش هرکص * سردم لیصحلاب یدلیا

 یکرت یدا رهام هدژنو ریاض هدهئالث "هنسلا بولوا ندالضف یدلیا لاح را



— ۲۲۷ — 
 یدلوا توف الوتقم هداروا هنسوا یدلوا یرصتیلو هد ۱۱۰۲ بول وا

 ۰ یدبا یحاص فاسنعاو ظ

 ۱ ( قالوف قابق ) ( اشا دجا )

 ینومطسف هلسهبا یلیا مور هد ۱۰۹۵ یدلوا یشابشواچ ضیفتلاب ردقانشو
 یسیلاو یلوطاا ندارواو یظفاح زافو هلترازو هد ۱۱۰۱ هدعب یسلاو

 ۰ ردشلوا دیهش هلوط هد رح هد ۲ یدل وا

 یدلوابقلم هلغلوا هدلحوایسهناخ ( یرازاب تا ) ( یدنفا دجا )

 یشثلفم فاقوا نیمرح , سردم ردیم ودحم یدنفا قابلا بی یافت اس

 یجج وا كنلوص و هاروا ثكنمرح ۱۱۰۳ یدلوا یسیضاق هسورب ه هرکص
 سردم ردیلدیمزا ( هدازیهرق ) ( یدنفا دجا ) ردشلیا تافو ینوک

 یدنفا دجا ) یدبا ماص , نمّوم یدلبا تافو هدنمرحم ۱۱۰۳ بولوا

 هدنبجر ۱۱۰۳ الوزعم یدلوا یسالنم هئوق , سردم ردیلهربت ( یراص

 یدلوا توف

 ( شکناک) ( اشاب دجا دیس )
 ۱۱۰۰ یدلوا ینرصتیلو هللا یسهاب اول ريم هد ۱۰۹۹ بولوا هعشچرس

 ۱۱۰۲ و رکبراید هلترازو هد ۱۱۰۱ یسیکبرلکب ینومطسف هنسواو هبنوف هد
 هداژ یلیروک هد ۱۱۰۳ رد شلو هد هراحګ بولوا یسیلاو یلوطانا هد

 كناشاب ىلع یبهبع بولیدا نا یفیدلوا ثعابهنمازهنا كناشاب ینطصم
 وام ندما رک تاداس یدلبا تاف و فون بوليرو ها هل ردغ

 ۱ یدا تاذرب دهاح و

OR)باب  
 یدلوایسیلاو دادغب ةتغب هدنس هدعقلایذ ۱۱۰۱ یدلوا یمآ هرکص و رجات

 ۱۱۰۳و شلدالزع هد ۱۱۰۲ هلغمامهلوا قفوم لردابرح هنرزوا عئام

 ۰ ردردم ربغ ردشلوا توف هدنسیکیا كنلاوش

el 
 هد ۱۰۸۷ بولوا ندایما ردیلغوا كناشاب نیسح هداز اشا ناقع یلکیاح

 یسیکب رلکب یلوطاا هد ۱۰۹۱ یظفاسحم یلوبکی هدعب یسیکب رلکب ساویس
 رلکب هنسو هد ٥ یرک | هرکبص و شعم هد ۱۰۹4 لزعلا دعب بول وا



 ۱ س بس
 ینیما طم ( یدنفا دجا ) یدلوا توف الوتقم هد ۱۱۰۱ هلفلوا ثعاب

 یفان ندنرللاح ءوس بوآوا یتاک نواه فرصم (یدنفا دمع ) یلغوا و

 . «ودراثلوا توف بولوا لوزع« هد ۱

 (اشاب دجا )
 هد ۱۰۹6 بول وایسیکب راکب لصوم هلغل واینیاق كناشاب ینطصم هرق سکر چ
 یدلدا لزع هد۱۰۹۷بولوایسیلا و هنطا هد ۱۰۹۰ یسیلاو بلح هلترازو

 یسلا و هزتسلس هد ۱ یدنلو هدنرح بول وا یسلا و روز رهش هد ۸

 نكد نکیا هتسخ هدنرخا ۱۱۰۱ یدلوا یترکسعرسم قصعور بقعردو

 ر هنغاقش یسیحضزکسو شعمک یتسید ننشد بوروس تا هنعثد هدنموجه

 ووونکن دخول هسک یرلهدا ردشآ وا دهش هلفقبص نوشروُف
 ۱ طبخ ت

 ۰ ىدا نامرهفو حبش ردرلذلیا نفد هاب

 (یانک زوک هرق)  (انا دجا)
 هد ۱۱۰۲ یدلوا یساغا هداعسلا راد هد ۱۱۰۱ یدیشل وا یراب رهش یل

 بو هتسخ هل ربثأت كنلاحترا كن رتمضح یا ناخ ناعلس ناطلس یسیدنفا

 ۰ ىدا فاصوالا دوج یدلیا تافو

 ( شوخرسم ) ( اشا دجا )
 یمیکب راکب یزوا هد ۱۰۸۵ بولوا یمادک اشا دمع هرق ردیلهتسو

 رلکبیرک | هنأرخ ومو یزواویرک | هدعبو یلوطانا هد ۸۸و هینوق هدعب
 هونا هدنمرحم ۱۰۹۹ یدلروب ناسحا ترازو هد ۱۰۹۵ و یدلوا یسیکب

 سسسورکنا و یسلا و بلحهدنم رح ۹۷-۱ ارد نادوف افاصتمو یلتفاح

 ندوب هرکص یمیمروس لوق غاص یلوطانا هدهایذ یدلوا یرکسع

 - هدعقلایذ ۹٩ و یسیلاو دادخب هدنزکس یسهدعقلایذ ۱۰۹۸ یرکسعرس
 هدنبجر ۱۱۰۲ یدلوا یسللاو مصم هد۱۱۰۱ یدلوا یثتفم یلوطانا هدنس

 هدایز یمسحو صعفت ب ویا لبحل هدنروما ردروبغ  اح یالیا تافو
 ۰ یدب| رازهدا هلهاسم هدنروما مادخ هلفلوا

 نطوت هدبلح هد هيا قانشوب . ( یلغوا دونج ) (  اشاپ دجا )
 ۱۰۹۸ یدلوا یسیکب رلکب هفر هد ۱۰۹۰ ضیفتلاب یدند ( یلبلح ) هلکعا
 یسیلاو سیر هد ۱۱۰۱ یدلوا یلصحم ندا هدعب یسیکب رلکب شعم هد
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 بل ۱۷۷۵

 ردهراس تاقیلعت ولئاسر ذيصولا باتکحرش هرک | هقف م ولعلا اوس مامالا

 هدنسهرغ یلاوش ۱۱۲۹ نکیا سردم ( یدنفا نسح ) یکچ وک كن رامودخ

 هدنش اب یکیا زوتوا (یدنفادومجم) سردم یعودحم لوی ردشلوا توف

 ( یدنفا دجا ) ی ودع كنو ردشوا توف هدنس هححا یذ ۱۰۵۹۹ نکیا

 یداداکسوه هرعش ردشاوا توف هدنبجر ۱۱:۱ بولوا یسالنم مورضرا

 ۱۱۳۳ بولوا یسالنم رصمو سردم ځد (یدنفادماح) یعودحم هحانروا
 ۱۱۳۳ نکیا سردم ( یدنفا فسو ) یداماد یدبا فیفع یدلیا لارا
 . ردشللا لاحرا هدنوا كنسهدعقلا یذ

 یدبایبناک یسهمکحم هبرکسعتعنقر دیلشاطکقب (  یدنفایهایس دجا )
 جافرب هدورایا بوقیچ هلح مان هوقل هلرلهغلاط هلا اشاب ىلع جلف هد ۱۰44

 هفیطل هد یمزکیدم هشود هکلنشرب هدورلیا هوطخ یکیارب بوروکر ازم
 بولوا رهام رعاش ردشلدا نفد هاروا هللا توف بونل هتسخ نکردا

 .یدا مور داع هدقیلعت طخ

 ( دجا فیش )
 هدنداعسرد ردیلغوا یغولا نب نيشحن نیسح نب دجان نسحم فیش

 همرکم کم ریما ۱۰۹۵ یدلربدنلو هدنفلفرصتم اسیلک قرف قلارارب قرهنلو
 7 م قلو تونق هد ۲

 انالاهد ۱۰۹۹ بولوا ندنلاجریلام باب ردیلرکبراید ( یدنفادجا )
 دجا) یدلوا توف الوتقم هللا نن ههسورب هلکغنا افعتسا هدنهبجوت یکلیچلیا

 یدلوا ندناکجاوخ ضیفتلاب ندلق بولوا ندنرفرط ناربا ( شابلزف یدنفا
 رەوا توف ال وقت هردامد ٩۱۶۰ تولوا لو ۲ و

 یاب یناتسب هد ۱۰4۶: بولوا یعصاخ « ردوا (  اپ دجا)
 صراق هد ۱۰۹۹ بولوا یفرمصتم یرهش ریقو ربشقا هد ۱۰۹۰ یدلوا
 ۰یدلیا تاف و هداروا یدل وا یسکب رگ

 دادفب هبلف سردم ردیمودخ ىلع یلهبطالم ( لدنم ) ( یدنفا دجا)
 ( یدنفا یتاکن دجا) ردشلوا توف هدنس هدعقلا یذ ۱۱۰۰ بولوا یسالنم

 ۰ ردرعاشیدل واتوفهد ۱۱۰۰ یدایماما یدحج ٥ رابوتهداروا ردیل هن ردا

 هتسفلا یعهر رک ندناخ دورجخ قدهلوا ندنلاحر (یرفک) (دجا)
۱3 



 بس ۷۲۷ بس

 هدنناهز نکیا عونع كلرو هربخذ هنعثد بولوا یسیلاو هدنق هلترازو

 توف الوتقم هنسوا هلفناص یادغب هلک كيب قرق هننوتلا یکنرفررب یسهلیک
 یتا نب » هبظعا ردص هحلوا علط هتنایخو یرلتمضح هاشدا ردشلوا

 « یدلوا راکشا یناخا هتشدا كدهموق هلاح نس مدلیا دغاقت ندقلشاب نابکس

 «ردرلشمروب حوت قح د

 رب یلهسورب ردیلغوا ىلع دیس « بایذ » (یدیس ) ( یدنفا دجا )
 هدنلوالایذاج هنسودن یدلوا توف هدنل والا عید ۱۰۹۵5 ردیاشو سردم

 عضاوتم هکیدلنا تافو د ۔ ( یدنفا دجا ) یلسودر ندننسردم یالّصف

 هد ۱۰۵۹ بولوا یبناک یسهمنحم و ( یدنفا یدع و دجا ) یدبا

 ۳ ٠ ردصاش ردشلئا تاف و

 ادفثک ور هد ۱۰۷۸ ندقلروخالص ( هداز زارغ) (اغادجا)
 یر ( اغا دجا شیکک ) ردغلیا لاحترا هدنبصنع هد ۱۰۹۵ بولوا ی
 توف هدمبو لزع هد ۱۰۹۷ تولوا یسادعک لوق ضیفتلاب ندنغاحوا

 .ردشل وا
 یترصت.یلوبول وا ندا مارد دن دافحا اشا داه رف داماد ) اشا دجا (

 ینطضم یودخم یدا ملاظویثار ردشلوا توف الوتقم هد ۱۰۹٩ ردشلوا
 ۰ رداشا

 الوزس ندهزنو بولوا نه اضق ردیلهبلف  (یدنا یرکاذ دجا) ۰ "
 نکیآ ندنیسردم ( یدنقا دجا ) ردرهامو صاغ ردشلوا توف هد ۷

 قرهلوا سردم ردیلبوکسا ( یدنفا دجا )یراصو هدنلوالا یذاجچج ۸

 بولواسردم ردیلهنردا ( هداز یحابک ) ( یدنفا دجا ) اذکو هد ۵

 ۰ ردراشلتا تافو هدنس هدعقلا ید ۹

 ( هداز یاب ) ( یدنفا دجا )

 بول وا التم سردم یدلبا دلوت هد ۱۰:۲ ردبمودحم یدنفا نسح یاب

 ردص هدنرفص ۱۰٩۹۱ یدل وا یسضات لوساتسا هلن رخ لا یذاج ۱۰۸۹۹

 هرخ الایذاج ۸ یدلدنا لزع هدناوالا عبر ۱۰۹4 یدلوا یلیامور

 هنسهب واز یګوبد هدرادکسا یدلوا توف هدنسدااب هد هاك ا هدیدرد كنس

 تارابعنم مارلا تاراشا یتافبلأت یدا لضافرب رهام هدمالک نف یدلدبا نفد
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 تست ۷ ۲ ری

 دجا ) یدا ند هدظم " دام , سقم, تدح ردشا وا توف هدنل والا عیر

 هراظن هاشا ردشلوا توف هد ۱۰۹۰ ردندنپالع برع هک ( یوح دم نب

 «یدزاب هیشاح
 ( تویکنع ) ) اشا دجا )

 ۱۰6۵ لزعلا دعب و ی راب رمش روخا ربم ضیفتلاب هدنو اڅ نوردنا

 رزو هد ۱۰۹۰ و یکب راکب هرکص یدلردنوک هدیرک هلیغلاول هيساما هد
 فاع ردف هننابعش هد ۱۰5۷ هداروا یدلوا رومأم هنفلظفاحم زاغو بولوا
 هن رکم اغا نیسح هداز نسح هرف یدلوا یماقمتاق ترادسص هدهام وا یدلاق
 هرکص ردشلوا یسیلاو هیوق هدنمرحم ٩۸ هلغلو هدنرادص لیصح بو وا

 هدا ۰۹۱ بول وایسلا و درک هد ۱۰۸۲ یدلاق هحرل هئس تو وایرادس دب رک

 ۰ یدبا رهام ه دکلم ماظل نسح ؟ ردتقم , ردم یدلیا تاف و هداروا

 نشو هد ۷ ضیفتلاب هدیلام باب ( هسوک ) ( یدنفا دچا (

 .یډبا ر رګ یدلیا اق راد لاحرا هد ۱۰۹۲ ردشملوا باتکلا

 ( رادزفد) (اشایدجا )
 ضیفتلاب ه رکص بولو هدنس هرباد یدنفا دم هداژ یوح هدنلئا وا ردنلل وی اتسا

 كنمرع ۱۰۷۰ ردشلوا رادرفد شاب هد ۱۰۷۲ بولوا یاب یہ هبح

 ردق هنشب كننرخ الا یذاج ۱۰۸5 یدلربو ترازو هدنسیکیا یعرکب

 یمرکی كن رفص ۱۰۸۷ یدلوا یسیلاو رصم نوک وا بولوا ماد هدنتمدخ
 لزع هلراللا سبج ینو بونجوک ندنلیصحم تدش یصم "یلاها هدنسیدب
 هد ٩۰ یدلدا لزع هد ٩ بول وایسیلا و رکب راد هدنمرخ ۸ ردشلدا

 هد ۱۰۹۳ یدلوا رومأم هنری رڪ یسهعلف هم اغ بول وا یسلاو هنسو

 تبونلو سطاج هدنس هرصاح هناب و هلن رکسع E یدلوا یسیلاو را وشعط

 رگ یرلم ود یدایحاص دسر ولقع ردشل وا توف هلیلحا هدار وا هد 6

 « ردشلا تافو ۱۱۰۹ بول وا ندن رم كىدم» هک ردکب دم هللا اشاب
 ۰ ردخلنا ۳3 دن رج« ورخ التم هداشاب قطصم تا

 "هد ۱۰۹؟یدلوا قرصتم هتزابساو ناخوراص بوشش ندقل رطاش (اشایدجا)
 ۰ یدلوا دیهش هدنک وا هنای و

 (زسور) (اشایدجا)
 ناک 5 یکاو یسادصک لوق هعفدرب قره وا مشب ندي رهکب رددوا را

 هد ۱۸۹۵ یدلوا دعاقتم قرهلوا ضراعم هنرفس هنابو یدلوا یشاب



 — ۲۲۳ بس
 هللا لع لیصعت رد هند و ( رادوسک ) ( یدنفا یراو دجا )

 تراز ی رپ هر هددأ دز تولوا یزداق یدلا تیایا نددنفآ لیلخ شر

 . رکب كنلوالا یذاج ۵ .بولوا مش هت تین هک رات هدد وع یدتا

 (لضاف) (اشادجا)
 هداز یلج هرف ردشللا دلون هد ۰٤١ ردیمودم كوي كناشاب دج یلبربوک
 - بولوا یمردم نضص هد ۱۰5۱ یدلوا سردم تولوا مزالم نددنفا رڪ

 2۱۰۲۱ یسلاوغورخرا .هعرازو ه دننس هجا ید ۱۰۵ .ةنفد

 ۱۰۷۳ یدل وا اقا لوب اشسا هدنس هدمقلا ید هتسوا یدلوا یسلاو

 یرد هدنسید كنلوالا میر هنسوا یدلوا یعاقمناق نوبامه باکر هدنم رح
 لاحرا ینوک یصتلا ,یمرکب كن ابعش هد ۱۰۸۷ ردشلوا یظعا ردص هدناف و

 ۲ سیا س؛ نزع هاوع ریش < یضم ؟لیضا * مام" یدلی
 یهرکب یتلهتسخ یدلدا نفد هنناب یردب بولیروتک هلوب اتسا یثعن یدبا

 یدیشل وا شارف ربسا هدنکلتفج رب هرو هد هنکرا بوروس نوک ترد

 د رکر درا و ماج جد :هیدنق ردکنویناخ ر زو هن اضتک و عماج هدشاط یی يد
 تژک یبعر یدنلوب هدناحوتف و تاو مظع هدنعل راد رس هن رز وا دڪگ و

 ۱ ۰یدا یترشع

 هیدنفا ینا ردیمودحم یدنفا رابجا دبع (عزوم) ( یدنا دجا )

 یدلوا توف هدنرفص ۱۰۸۹ یدلوا یمالنم رکب راد هرکص ینیما یوق
 توف هد ۷ ) یدنتا یدهز دجا ( یاتسدرک ندا

نفا دجا هداز لع ) یسهفلح شاک دجا ردا یدل وا
 3 هم و رک ( ید

 ۰ ردشل وا توف هد ۹ نکیا جش هدنسه واز تسم ىلع

 ردشل وا توف هد ۰ تو وا یمامانع ( نسحدیس ندجا )

 ۳ + ۰ "یراقیسردبودبا تباثآندسلح فراع ردیلب ریکرا ( یدنفایراقدجا (

 ٩۰۹۰ یدلوا یصش یس هلا ولوم وبق یکی هد ۱۰۷۸ یدلا یمان وا هلغلوا

 تدحو بویعحاب قایا هرهش هدایز ند هنس زوتوا یدا داع یدلیا تافو هد
 . یدلیا اوزتاو

 اف ناطلس بولوا ظعاو هدلوناتسا ردلړمزا ( هدیسیدنفا دجا )

 ۱۰۹۰ بودنک هج هد ۱۰۸4 یدلوا یظعاو یرلعماح دزاب ناطاس و
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 بس ۲۷۱ تن
 هدنرخ الاعیر ۱۰۷۷ یدلدبالرع هدناضهر بولوا یسیضاق لوبناتسا هدنبچر
 ۰ ردیاشور لضافو , تاک ردنوفدم هدب را ریما یدل وا توف

 (لیج ) . ( اشا دج )
 هذعب یدلوا یراب ربش رادحلص هدنبجر ۱۰5۹ ضیفتلاب هدنوبامه نوردنا

 قلارارب یدلوا نشف هبق هرکص نوکرب یدلوا یسیلاو رکب رابد .هلترازو
 هل رازو یاشا هدنس هدعقلا ید ۱۰۷5 یدلردنوک هنغلظفاح دیمزا ًادعاقتم

 ۰ ردشلنا لاحرا هد ها یذ هرکصهامر هد هسدلوا یسیلاو لص وم

EA )یذاج ۱۰۷۰ بولوا یثاب یک اف وط هدنولاهش یارس )ا  

 بولوا اع ريم جد (اغادجا) ( قالوق هبق) ىدلوا دعاقت هدنرخ الا

 ۰ رایدل وا توف هدعب یدلدا دعاش هلغلوا نسم هد ۸

 ۰ ردیمودح یدانفا مرح یل هرفاب ( هداز مرح ) ۱ ( یدنفا دجا )

 «ردیمودخحم یدنفا نجرادبع (هداز یصهلاخ ) (یدنا دجا )

 سردمردیمودحیدنفارعداسفٌدجاوخ (  یاعلاوا) (یدنفا دجا )
 ۰ ىدا علا لیلف ردشلوا توف هد ۱۰۷4 یدلوا یسالنم سصهم هعفدیکیا 1

 ردیمودحم یرپ جاجا ن دم (هداز یللیدرا )  (یدنفا دجا)

 یظعاوهفوصابا هدنراطق یضش یسرک بولوا یسهفیلخ یدنفا دم فشاکم
 ىدا یدقتعم قلخ یدا بوذحم و ملام یدلوا توف هدننابعش ۱۰۸۰ یدلوا

 - هنردا ( یدنفا دیعس دجا ) رددنفا ىلع نا یدنفا ركبوا ج وک یدیفح

 هد هس ور یدارعاش ردشلوا توف هد ۱۰۸۱ بولوا یضاق ز سردم ردیل

 ردشلوا توف هد ۱۰۷۷ ( یدنفا یلاق دجا ) یضش یس هیکت اشاب دجا

 ( دجا فیش )
 «ردشآ واتوف ەد ۰۸۵ بولوا همرکشکمرمازدیلخ وای وان ~۳

 هد ۱۰۸۵ یدلوا یساغا رلیهایس ضیفتلاب ندرکسع ( اش دجا )

 هر ۶ ردشلوا توف هد هلبلف تدم یرفلوا بس 9 هو

 یدلیا تباثا ند هدد دم هدازاغا ردیل هنردا ( هدد یطاشن دجا )

 قوت اوا توف هد 1.۸۵ یدلوا یطش ین اتو کک
 ,ءابلنا ةيلح مواخنم , هرد دعاوق ( یتافلأات ) ردراو یراعشا ؛ یسراف »
 ۰ دا ناف



 س ۳۲ ۳ وه س

 ِ بولوا یسیلاو ساویس هدنس در ایذ یدلوا یسیلاو بلح هنسوا یدلدبا

 كن رفص ۷ یدلوا ابرد نادوبق هدنرب یمرکی كناضمرو یسیلاو هرتسلس هد77
 بولوا یسیلاو ندوب هدنلوالایذاج 2٩ و یسیلاو هنسو هدندرد یمرکی

 دج ی ودنم ردراوخن وخ , عیجش ردشلوا توف "الوتقم هدنسهدعقلایذ ٧
 ۰ رداشاب

 نب ها ربا یمیجویف وق یراتیرد ( هداز یجاتفم ) ( یدنقا دجا )

 هاشو یظعاوبوا بولوا یم یسهیکن اشا ینطصم هجوف ردهللادبع

 یدلوا توف هد ۱۰۷۲ هدماش نکردنک هج یدلوا یصش یسهیکت ناطلس

 تولوا ( یدنفا لیعاعما ) یسهداز هعرک هنر یدا قلنا ع رک ندهنظم

 ۰ ردشلوا توف هد ۷

 بولوا ندنسیلاوم هرود ردیلهسور ( هدازشتنم) ( یدتفا دجا )

 نجرادبع یدومش ( فنا ) (یدنفایئاب دجا ) ۰ یدلوا توف هد ۶۵

 هدنسوبفهنردا یدلواتوف هد ۱۰۷۵ بولوا ندیلاومیامدق ردیمودخحم یدنفا

 یدناب عماح یتیدصمم هدازج ان ۰ ید عضاوتم ر ملام , صاش بیدا ردنوفدم

 قراس د هلغلوا هئیهلایر هماقلالیوط( هداز ناتس ) ( یدنفادجا )
 ماش, سردم ردیمودحم یدنفا یګ ندرودص ردشف وا بقلتود « موعلا

 ردشل وا توف هدنلوالا یذاج ۱۰۷۵ یدلوا يمها لوبناتسا هرکص یسالنم

 دجا ندرودص یمودح ید هدایز یعلانشا هب یسراف ردنوفدم هد راک ریما

 ۰ یدبا

 مودع یدنفا زب زعلا دبع ( هداز نیدلادعس هجاوخ ) (یدنفا دجا)

 یدنفا ییاهب یردارب هد ۱۰۹۰ یدلوا ندنناضف یلیا مورو سردم ردیسنا

 بولوایمالنمماش هد ۰۳ یدلدبا لزع هد ٩۱ بولوا یسالنم رهشیکی هدنتشم

 هدنرفص ٥ و یدلدا یسالثم بلح هلیس4اب هنردا هدنلوالا یذاج ۶

 هدنرفص ۷۰ ردشلدا لزع هدناضمر بولوا یسیضاق هطلخ هلیسهان لوتناتسا

 یمیضاق لوتناتسا هدنرفص ۷4 یدلدا لزع هد ۷۱ بولوا یمالنم رصم
 ۰ یدال یدلیا لاحرا هد ۱۰۷۵ یدلدا لزع هدنرخ الایذاج یدلوا

 یلچ دمع نیدلایحم ابحرم ( هداز ابحم) ( یدنفا یش دجا)
 ۱۲۰۷۵ هدعب قرولوا الم , سردم ر دیمودخ یدنفا هللادبعو یدیفح
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 تا ۹ ةت
 یسالاو هروم هد ٤ کم هل وا قفوم هطبص هده یدل وا یکی رلکب

 هلغل وا توف ىس اشا هدیح رب واکه دامس رد هلا اشا ریشذا هد ٩ بول وا

 ۰ ردشلیا اند رت قرەلاق توجنم

 الوزغ تولوا یمالع ذکم:, ییزدم ردیلناو وف ییا

 ) یدنفا یدوجو دجا ۱ یدالضاف ردش) وا توف هدنس هک اید ۱۰۸

 ۰ ردیاش یدلوا توف هد ۱۰۹۸4 بواوا ندناضف را

 ( هداز رابط )  (اشاب دجا )
  هدنمرح ۱۰۹۵ ردشلوا ندارزو هرکص ندارما ردیمودحم اشاب دم رابط

 دن هدنلوالامیر ۰۷ یدلدا لزع بولوا یسیلاو رکبراید هد ۰ و بلح

 یکارتشا هت واقشكنشاب نسحهزابا هد ۱۰۹۹ یدلوایسبلا و ماش هدعب و رکب راد

 دغ یر وک یدبا لر و رورغمو روج یدنلوا لتف رارب هلکن | ندنیسح
 یرب ندکچوک هلراهزابا بوشود هنفوخناح ندېیسو كردیا تالشکرس هباشاب

 ۰ یدلیا قوقع قرلوا عبات اکوا هلغل وا یتفلا
 ردشلوا یسادتک هناسرت بوشش ندهناسرت (كنرف) ( اشاب دجا )

 ناطباض بوناشو ندنراد را سا یکهدنس هنیفس هد ۱۰۷۰ هلغلوا مادم تسم

 بوتا هزکد یتسودنک ینادوبق یکو راشعا رسا یو لرد ا لتف یراس ها

 یدلوا یسادضتک هلاسر هدو ( یحرف اغادجا ) ردقلوا توف بول

 E شدن وا ( كدجا ) ردشمامهل وا صالخ بول وا رسا هنعغد هد ۱

 توف هدرهنسو قرەنلو هدهیرح تامدخ یدلوا یکب ناصیلیا ورندلاس -

 ۰ ردشل وا
 رد. ودحم م رکلا.دبع ن یطصم دیس ( هداز ییلشا ( ( یدنفا دچا (

 E وا مش هدد“ یوک هرف هدهسور بولوا ندهیولخ ځاشم

 یدنفا یریظ دجا )یدا ندنظم ردنوفدم هداروا یدلوا توف هدنل و الاعیر

 یدلوا توف هدننابعش ۱۰۷۱ بولوا سردم ردیلهفوص ( هداز راد هنزخ

 ۱ ۰ ردیاش

 ) یدس ( ) اشا دجا (

 سافا څار هدن وام نيام تولوا یدنح ند لوک سکر ج كناشاب دچا هرف

 شعم هدعب و ءاوا ریما یدنل وا درط ابوضعم هلکم ر دل وا هل رهح هدن و وا

 لزع هدنرخالایذاج بول وا یسبلاو یلوطانا هللراز و هد ۱۰۵ و یسکب راکب



IA —۱  

 هار وا لکل مک ییوصكندهثچ یکهدنسه رق هعشچ یروق ردشعافقو هندصمم
 مهاراو شعروتک وص یمهع رک اشا دمع عزم تر ره و شلر و ماتو
 . ردشمام هدا وم ماتو هد درا شعاب روت رب هد رق اشا

 ا دد 5 نکلا الف حاتم (دیشج ) (  اغا دجا )
 تولوا یبادک ناطلس هئا ( انا دجا ) ۰ردشلدا جارخا هدعب بول وا
 « یدلیالزع ینو هلکمک هترادص اشا دارم هدعب ردشل وا یشابش واج ۱۰۵

 دنهیلع یسیدنف قرهلوا یمادنک اشابدجم ولراب یتیوب ځد( اغا دجا) رب
 دچا ) ۰ رلیدلیا تافو هدزلهنس و یدا شعئیلاج هترادص اشاد یلبرب وک

 هدرانهد ۱۰۹5 ىدا ندنلاحرو ندنرشاب جو رصعوآ رداریلد ( ) ا

 ا یرصکی ضیفتا ( انادجا )۰ درا توف الوتقم
 توف الوتقم هلبااتا لیلخ یسادخنک ریجهبج هدنلوالا میر ۱۰۰۷ یدلوا

 بولوایلوف قابشابو یاب یوبف ( اغا دجا ) ۰ لیدبا لکد مدا وا یدلوا
 ۰ ردشلنا لاحرا و لاصفنا هدندمزاو شلوا یناتقش رادزفد هدن رقص ۷

 یسهدعقلایذ۱۰5۷ بولواسردمردندیلوطانا ( وانم) ( یدنفادجا )
 - یدلوا توف هدنح وا

 ( روخاریم) (اشاب دجحا ) یرایرهش داماد
 روخاربم وب هدنس هحاید ٩۱ هدعبو روخاریم كچوک ضیفتاب ردهزاب
 موئک ما قرهلوا نیشنهبف هلئلرازو بععرد هدهسدنل وا لزع هد + ردشل وا

 هد۱۰75 ردشلردنوک هنسهظفاحم هطاهجزو هد ۱۰5۵ ردشللا جم وزت یناطلس

 یمرکی كنمرحم ۱۰3۷ و یدلروتک ندنسمام هلوا ردتقم ههظفاحم یتساروا
 ۰ ردنوفذم دداا ےب یدنلوا توف الوت هدنشب

 زارحا یس هبنرتالیکب راكب ردتلاب ( یل هلهکابیلهلهب ) ( اشا دجا )
 دندزن كنا هدنکلشکرس اشا دجا دیس بولوا یظفاحن سیرق ردشللا

 هنس یکیا ر بولوا یسیکب رلکب یلوطانا هدنندوع هد ۱۰۰۵ ردشلردنوک
 ۰ ردشل وا توف هرکص

 .دعایذ ۱۰۰۷ بولوا یسادک اشا یسوم ( غابد) (اشاب دجا )
 هک اطنا هدعب بولیدا لزع هدننابعش ۱۰۵۸ یدلوا ییکب راکب بلح هدنس

 ۰ ردشلوا توف یرعوط هنسهنس ۱۰5۷ و ردشلوا یکب
 دنوف هد ۱۰۸۱ بولوا ندنعباوت اشاب ریشبا رددرک ( اشا دجا )

r Dast E PN O O CEKEN Da N 
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E EK rereهی  

 یدلوا دیهش هدنرف هرهطم ةضور هد ۱۰۵4 هلبا ی ردغ مرا بولوا

 ردیمودحم یدنفا دمع یشاب رمضح ( یدشا دجا ) ۰ یدا ندتم خاص

 ۰ ردشلوا توف هدنلوالایذاج ۱۰۵۹ بولوا ندنیس ردم

 هدنلاوش ۱۰۵۸ یدلوا یثاب یحافوطضیفتلاب ندنوردنا . (اشابدجا )
 برح هد ۱۰5۱ یدلوا یسیکبراکب یلوطانا هدعب بولوا یسیکب رلکب هزتسلس
 ۰ ردشل وا دهس هدب رګ

 ردیمودحم يدنفا ینطصم یردارب یدتفا دجا دیعم ( یدنفا دجا )

 .الوزعم هدنناضمر ۱۰۰۱ یدلوا یسالنم هرونم هندمو ییبما یوتف, س ,دم

 ۰ ربتوفدم راغ رمآ ردشل ول توف
 دبع هلغلوا یغنالغ وا یدتفا باهولادبع ( هداز زوقط) ( یدنفادجا )

 توف هد ۱۰5۱ بولوا یسالنم هرصیق«سردم ردشعد هداز باهولا

 ۰ ردشل وا
 مور را , سردم ردندن دانحا یلعیدیسا هدازنسحربمآ ۱ ) یدنفادچا ۱

 ۰ یدلیا تافو الوزعم هد ۱۰۰۲ بولوا یسالنم

 یا هطلخ , سردهرد,لغوالوسر یل : و یطسق ( یدنقایر ؟فدجا)

 ۰ ىدا a ا ۴ یدل وا توف هد ۳ بول وا

 ( یحوخرط ,یراصر) (اشا دجا)

 رازههرکص هباشاب یموم بوقیچ هلکلیهابس هکولب ندنونامه یارس ردیلهنسوب
 هد دول ایڈ ۱ ۱۰ ۸ E هنس هناخ لا لیفیدل وا ادننکه اشا دجا هراب

 یدلوایسیلا و صمد یرکی كنرفص ۰4 یدلوا ربزوو یسیلاو رکب راید
 ردص هلبلج هدنبحر ٩۲ بواوا یسلا و هناب هرکص یدلدا لزع هدن رفص ۱

 یدنل وانفد هرادکسا یدل واتوق الوتقم هدن رخ اچيو ۱۰۰۳ ردشلوا مظعا

 لام یدلوا نمریدب هبحرب همدا رب یدبا مد دآ ندم, خاص يلاخ ندرورخ

 ۰ یدنا صیقت دهلی ندفرصم هلیداګا عياد ضع هدنلیصح

 هدمقلایذ ۱۰۶۰۱ بولوا یسانانوبامه یارس ردیل هنسو ( افا دچا (

 هداعسلا باب هدلاوش هدعب یشاب هطوا صاخ هدنرفص ۲ یشاب یرالبک هدنس

 ردنوفدمهداشاب ردح ردشلوا لوتقم هدنسهعقو رانج هد ۱۰۱۰ یدلوا یساغا

 هل وک واو یعماج رر هدن وک لکنجو هنمان ماخ هع رک یسهدلاو هدرادکسا
 لغوا مچ ورم هنعهاح نانس نیما هدهغرد۶ ردرا و یرلتکم ەدە چ یروق



E aبت  

 اشا , ىلع هد هسورب ردیس هفیلخ ینغلادبع ج ( یدک دجد)
 ردغلنا تافو هد ۱۰۵۷ بولوا یھ یسک

 E . (اتیجا)
 یدنفارع رادرفد هلغل وا بتاک قلا عرس ردیلغوا یهایسر هدنشاط ناشواط

 اشا دم ردشلوا یبهرک ذ كلوي بودا باستا هاشاب یطصم هرف هلیف رعت

 هد ۱۰۵7 یدلواییمارتفد هدعب قرهلوا ینافوقوم بور ولام رفا و هد رادص
 هدنرور هامرب یدلوا ترادص ماقمماق هد ۵۷ بولوا رادرتفد شاب هلترازو
 ردشلوا درمان نانطلس ناخب بولوا ماثعا ردص هدنسیتنا نوا كنابعش

 یاس ور نکيا هدنتیعج هیلو نوجا لهأت یکی قاب یمودخح هدنبجر ۸
 هدنسیدب نواكنا نکیاهدنروخایغانوق اشاهدمم قوص بوریدنوط ینو هفلاخم

 ییات وا هلب رلعا « هرات هراب » ندنرا صرح یشعن هنوخو ایقشا رلیدلبا قنح

 ردرا و ,یسهعشچ هدننام هطلاب ىدا مداخ هنامز جانم نادنه«, کز ردا

 یوم یودختو اشاب ےھاربا یردارب ردشمردکید ییرلچانا توط یکەداروا
 ۰ ردراشلوا مدحسم هدنل ود هللا

 ( شواچ كچوک ) (اشاپ دجا)
 یانوب هلفلوا یثواچ یلاع هاکرد هدنکلکجوک ردیمودخ شواچ رفعج
 1 : ادخکدنرب ندراناطلس یکصاخ ردا جاودزا هلا هبحاصم یلیار مسرب یدنازق

 هدنرفص ۱۰۰۸ یدلوا یساغا یرچگب هدنسهملایذ ۱۰۵۷ هلتوق كنا یدلوا
 « ردشلبادیرشینو یلغواردیحق هدنابعش بولوا یسیلاو یلوطانا هرازولاعم .

 (قوننو) (اشاب دجا) ۱
 ۰ یشابیجاتسب ضیفتلاب قرهلوا ناومتاب هدهمغابصاخ ردبلهنسواب یلدا ضرازه

  ییلاودنسو هدلاوشو یماغا یرکب هدنرنوا كنلوالا جبر ۱۰۰۲ یا
 یدلوا یسیلاو هنطا هدنرخ الا عیر ۵4 یدلدا سبح هدهعایذ یدلوا

 ۶ اردنادوبق هدنبجر ۰۸ ردشلوا یلظفاحم راصح زاغوب هدکدلک الوزعم هد ۷
 نیسحیلد رادرس هد هند دلیا تکر ح هن اد رم هدهجوف یدک هنن رفسدیرک یدل وا

 نکیآ هدنرکف قلا ییهدوس بوشود هنسهبعاد لالقتسا یدمهننک هلا اشا

 روسج یدل وا دېش لا یسهاد بوطرب هدش رح اود هدننحر ۱۰۰۹

 ۰ ردغلیا جم وزت یناطلس هشنام هدناوررب یدبا یأردوخو نسدوخو

 یسالنم هروتم هش ده ر سردم ردداماد یدنفا رهطم ( یدنفا دچا )



 دنا

 ی.هناحولوم ماش یدآآ صف ند هاش ولوم هد هئوق هرکص و ندهدد مساق

 لارا هد ۱۰۵ یدلوا حش هنس هلا ولوم وق یکی هد ۱۰۰ بولوا یَعش

 حرش هبیوتنم هلیما تاراشخا یدبا رات هدرلارعص ردنوفدم هداروا یدلبا

 ۰ ردیاش یدزاب
 تافو هدنمرګ ۱۰۷۸ هد بول وا مش ( هدددجا یاح ) یلەلق یدهنرب

 یدبا یدنامیدلیا
 (بلج ) (اشا دجا) یراب رهش داماد

 یدل وایراب رهش رارولس ضیفتلاب ندنوامه نو ردنا ردشعد جد « یک روس »

 هلییصناشاپ فسو قلارارب بولواییلاو بلح هراز و هدنل والاعیر ۱۰:

 هد ۱۰۵۰ یدلوا نيشن هبف هد ۷ یدلدا اما راک هدهسندنل وا لرع

 ماتش هن هد ۲ یدلدا لع هد ۵۱ بواوا یلاو ماش

 یدلبا لاعترا هدناضهر ۱۰۵۶ بولوا نيشن هبف هد ۵۳ یداوا یسیلاو

 ۰ یدا رده, بدم یدا یربخا جوز كناطلس هام یناطلس اشا ظفاح

 یماولریم هکت هد ۱۰۵4 ردنداما( هداز داوا یاح) (اشاب دجا )
 هد ۱۰۵۶ نکیا یهاشداب رس بتاک ( اغادجا ) ۰ ردشاوا توف هدعب یدلوا

 ۰ ردشلوا توف هدمب و لرع هدهلبلق تدم یدل وا یحناشن

 هد ۱۰۵۵ بولوا ج هنسهیکت اشا دمع هد ۵ ( یدنفا دجا )

 ۰ یدلوا توف

 یدلوا یمالنم هنیفوض : یرتم رولسدق ( د
 ۰ یدل وا توف هد

 یدلوا یکب سنوت هدنرخ الا عیر ۱۰۵۰ (هجاوخ ) ( یاد دجا)

 ۰ یدلوا توف هدنلوالایذاجج ۷

 ( هداز ی یعرب ) ( اشا دجا )

 هدلاوش و یمادنشکلوف هد ۱۰۵۵ یدلوایثاب نابکس « یاب یانروط رد رک
 هد ٩٩ یدلوا تلا ریزو بقعردو قرصتم افی هد ہا یذ .یسافا یرهکی

 یمدآ كرادنسمو ردشلوا توف هد۱۰۵۷ یدلدبا دیعت هلیمان یظفاح دابا هجا
 ۰ ریدتا نعط راخروم هد یدیشلوا یم هدرز تالاب قچلا هلغءالوا

 هد ۱۰۵۷ بولوا ییسالنم كيالس  سردم ( شتفم ) ( یدنفا دجا )

 ۰ ردشلوا توف الوزعم



E E E aE 

E زس »ردشلنا تافو هدنرخ الاعیر ۱۰۷۵ بول وا یمالنمسدق , سردم 

 هکیدند ۲ 421 و ید یخی ۱ ھه یدنفا ) دوعبلا ونا ۱ یمودح هلغفل وا بقلم هد

 یدبا دقتعم , ماع یدلیا لاح وا هدنشب یرکپ كنرفص ۱۱۰5 کیا سردم ۰

 ندن راد رم یدنفا دوم یاده يب رکنا ) دعقم ) ( یدنفا دج (

 یدلردنوک هنسه واز هور هرکص یدل وا جو هفیلخ هدیلروغلو بول وا

 معاق هتعشم لولحم هلهج و یتراشا كنعش بولک ةتغب ینوک یتاقو كھبلا راشم
 « یدلبا لامرا هد ۱۰:۹ یدل وا

 هرهدازناخ رکید بولوا نهر هدنداعسرد هدنفلناخیردب یداهراحرب یلنادغوب
 هدنلاحرا یرد رایدتا هعزاتم هللا یارک ماسح هدتاعر هنلوصا كليا مدت

 بوق رک وتقم هد ۰۵۰ هدندب یارک رداهب یمزر مرج الب یدینشقک هم رق

 3 ۰ ۰ یدلوا
 )اا دجا )

 دعهد کا هلبصانم رود ہدمہل یدشد واص نداروا هددسدلا ترهشس بود راج

 تاف و هد ۱ یدل وا یظفاخ ص.راق هد ۱۰۰ یدلوا ییکب رلکب هنن وق

 ۰ یدتا

 ۰ ردمودخم كندتقا قبفوت ینالیک ( ىدا دجا )
 ال وزعم یدلوا یسالنم اسینغم , سردم ردیلکرب ( یدنفایخش دچا )

 بواب هبکت هدنن رف ماج هنارح هددس و رب
 1 هد ۱ رد ے1 وا ج هد ۰۸

 ۰ ردنوفدم هدنکوآ ینارح یمهیکت یدلیا لاحرا ًانوعطم

 بواوا یلظعا و ریک عماج هد هسور ( هداز نذوم) ( یدنفا یعناق دجا )

 هجرت یتیضا را ضور یدنا فرا عاش , لضاف یدل وا توف هد ۶6

 ۰ یدلیا
 هیفوص "سردم ردیمودخحم یدنفا نیدلاملصم طایخ . ( یدنقا دجا)

 ۰ ردشل وا توف هد ۱۰۵۶ یداوا یسالنم

 یشاشکب بودا دلوت هدلوبناتما ردیلناقوت یرد ( هذد یوصدجا )

 ست
۳ 

5 
۳ 

4 
£ 

en. 
3 

3 
۰ 
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 ا یا

 ی تی

 تشردو اظ بولیدا لنزع هد ۱۰4۵ یدلوا یسلاو یصم هللرازو هد ۳

 ردروسح و یرخ یدلوا توف و یثات ندنناسل

 ( كچوک ) (اشابدجا) ۱
 هنفد جاقر هلرجع هللاولتا زویشب هد ۱۰۳۳ هلتراسج بولوا ندرلیهایتس
 يدنلوا نییعن هاروا كب ناهلس یکی ویدلیا مست و ذخا یلصوم قرهشبراچ

 یسیکب رلکپ یلوطانا هد ۳۹ یسیلاو ماش هد ۱۰۳۸ بول [ ترهش ندببس و
 دیهش هدنرح نارا هدنلئاوا هد ۱۰:۰ یدلوا یسلاو ماش ابیات هد ۳ و

 بحاص مدقمو میش هماقلا ریصق یدلدبا نفد بولیروتک هماش یشعن یدلوا

 ۰ یدلوا دیهش ید ( كب دجا ) یکب هزغ هدکلر یدا تیج

 . یسضاف شع مو هبساما هد ۶ سردم ( ج“ وک ) ( یدنفادجا )

 بول وا یمالنمهدلب چواواسو هب و و شعم و یسیتفم هساما هعفد یکیا هنو

 ) یدنفادجا )ندنیس ردم یداماد قحا ےکح ردشل وا توق هد ا

 ۰ یدلبا لاګرا هد ۷
 سردمیداک هلوباتسا ردیمودم یدنفا ضوع یاتنیع ( یدنفا دجا )

 سصعو بوا و ماشو سدق رکب رابد هرکص یدل وا سردم نهع هد ۰

 عروتم , عرشنملضاف ردشل وا توف الوزعم هدنمرح ۱۰6۸ یدنلوم هدنراقلالنم
 ۔ه|یذ ۸ یدا رهام هدنفرهو ثاح ندنیسردم (یدنفادجا ) ۰ یدا

 تولوا یم ودح یدنفا یلع جش یدیج (یدنفادجا) رکید ۰ ردشملوا توفهدنس

 ندا ص یدلبا لاصرا هدنسهعایذ ۱۰4۸ یدیشلوا ندنراسردم هیناعلص

 ۱ + یدا تاذ رب

 سلپارط بولوا ندننابوسنم اش دجا ثچوک ( راغلب) (اشاب دجا )
 ۰ ردروسج یدنلوا لتق هد ۱۰4۸ هلغلوا ملاظ یدا یسیکپ رکب ماش

 فا هلغلوا یس هجاوخ هاب صاخ ( یناتسب ( ( یدنفا دچا )

 ید وا یسالنم هزب و “دهان وک رکص یسدتفم ه رفنا هد ۵ ىدا عبا هب یشاب

 ۰ یدا لضاف یدلیا تافو هد ۸

 ردندندافحایدنفا ندلاسهثدجا ( هداز یضاق ) ( یدنفایضس دجنا )
 ۱۰4۸ ردشلنا رود یتیرات ولوم, سدق , ماش, كالس , سدق , هبلق , سردم

 ( یدنفا لیعاسسا ) مودم یدا فراع» رادهصح یدلیا لاصرا هدنلاوش



 تیم ۳۲

  بولوا ندتآرج بابراو القع رم ( یداماد قیحر ) ( انادجا)
 اغا دجا ) ردشلیا تافو هدعبو شاوا یسادعک رایج وت تدمر هد ۴

 بول وا یشاب جانروطو شواچ شابهد۱۰۳۰هدنغاچوا یر: ( قاذم هرق

 ۰ یدلوا توف الوتقم هدنسەغایذ ۵

 اب دحا)
 ادشک هاشا نسح یصقنرط بولوا یسهلوک اشا داهرف هجوق ردیجروک

 یتارادو هدد رصم نایعا نکردنک بولوا یسیکب رلکب نم هدعب یدلوا

 هت رومآمنامهندبیسو) اشاب ماریب یلاو رلیدلبامصت یتسلاق هداروا هلبرامروک
 بصعتم , وللاقصابف , ولیو هتروا لو یدلوا توف هلااضقلجا بوردنوک

 ۰ یدا تاذرب

 ( دجا فیرش ) و
 هد ۱۰۳۸ یدلوا هکمریما ردیمودح یمنوا نب نیسخن نسحن بلطلادبع

 ندافرش رایخ یدلوا دیهش هداروا یدروتک ایاده كرهلک هندزن اشا وصناق

 هم رکمهکم نسحن دوعسن ( دجا فیش ) یسهدازع یدبا تاذرب ح ودم

 ۰ یدلیا لاحرا هد ۱۰6۰ ردشمامهلوا لئان هتراما .بولوا ندنفارشا
 یدالنم سدق هدنبجر ۱۰۳۱ سرد: ردیلنوتم هدهروم ( یدنفادجا )

  سصم و ب هرکض بوبا توس هدنک هل خل لئاه ضم هدهسددل وا

 فراعم رادهصح یدلوا توف هدنزوفطنوا كم رفص ۱۰۳۹ یدلوا یسالنم

 ( یدنفا دجا ( یلکحهعلف ندنیسردم یالضف یدا مقتسم * قیدص

 ۰ یدلوا توف هد ۹

  هبرصبق " ماش سلبارط * سردم ( هدازیلهرد لوک ) . (یدنفا دجا )
 ۰ ردشلبا لاحرا الوتقم هدنسهدعقلایذ ۱۰6 یدلوا یمالنم؛

 ۱ هد ۱۰۰۳ ندنبلص یناوصخ نیدلا نز ( قطنم) ( یدنفا دجا ) "

 ۱۰4۵ یسالنم ماش هدنسهایذو بلح هدنمرحم ۱۰46 و سردم یدلبادلوت

 2م راوت پولوا ندالع نرصتم ید لوا توف ال وتقم هدنرخالا یذاج

 ۰ ردراو یدناصفو یسع ناود ردقوچ یشاطل هدناضاحو

 (هرق) _ (اشاب دجا)
 لوا روخاریم هد ۱۰۲ یسادختک رابچوپق هد ۱۰4۰ ضیفللاب ردیلهب سصیق



 تب ا قم

 یزوریس ردیمودخحم یدنفا ماسح یزرد (قجالم) (یدتفا دچا )

  رازه یدلوا توف هدنل والایذاج ۱۰۳۲ یدلوا یضاق لی یرد تولوا

 هب داده و هغ رش ریسفن « یافیلاتآ »یدا حاص ولاح لا یدلدانفد هددا

 . یصقت یناعصاق یاوانف ؛یرلهلاسر هح ولت و

 یاده هرکص و سردم ردل هدنرال ( هداز رادزد ) ( یدفا دجا )

 نواو هدرمزا هنس یکیا نوا هر کص ندتفالخ یدل وا ید رم یدنفا دوم

 ۱۰۳۲ یدلبا اسم و ظعوو تانطخ یدل وا ج هدهن ردا هنس شد

 هدنسه واز هلکعا اشنا هبکت و عماح هدهنردا ردشل وا توف هدنرخالا یذاچب

 هن وق وسردم (یدنفا یطصم) یمودحیدا عرمشتمو روفو و هيج و یدلیانفد

 ۰. ردشل وا توف هدنس هدعقلایذ ۱۰۵۹ ال وزعم تولوا یسالنم

 ردیمودح یدنفا دمع دهاز یقلنازق ( هدا رعس ۱ ) یدنفا دجا (

 توف داخ هدنرفص ۱۰۳۳ یدلوا :یمالنم ھا , هس ورب ر هکم , ماش , سردم

 هلع "هرک اذم یرع تدم هلغلوا , ملام ردنوفدم هدنغل رانه هدد نکسک یدل وا ۱

 ,یناک هح ولت , هشررش ریسفت « يج هحاتفم حرش ( ینافلأت ) ردشمک هلا

 ۰ یسهلاسر هع هراعتسا كفاشک ةبشاح

 یرد یدلب ان هدهف وص ردبم ودحم یدنفا نادل و ) یدنفا دجا (

 هاسشاب دج الالهرکص یدل وا یضاق.بوشیلاچ یدیشلا ترجه ندیلوطانا

 هدنناضمر ۱۰۱۳ یدلوا سردم , یسیضاق نامه یودرا , یک د هللاستنا

 رکیراید هدعب و یسهاب هکم بوک هلوبناتسا هد ۱۰۱4 بولوآ یمالنم هیفوص
 یدلوا توف بفاعتم ینلرع هد۱۰۳۳ یدلوا یسالنم هنفوص هرک یکنا , هرقنا

 ۰ یدا یحاص قلخ نسح , یضم فقاو هنارضاخو خر اوت , لضاق

 هرکسص , یتفم , سردم هدنرهشیکی ندا ردیل هزیت . ( یدنفا دجا )
 ییا نافع ناطلس یدلوا حش هنس 4ه واز یلج ےکح ہدعب یدلوا یدنبشقن

 بولوا یم اقماق مالسالا جش هدند امسرد ههلک بودیک هنبرفس هل یرضخ
 یودح یدا روم طابو رهاظ یدلبا تافو هد ۶ ردشلیا اقا نسح

 . یودخم یدنفا نسح یعار ( یدنفا دجا ) یدلوا مش ہن رب یدنفا میهاربا

 یداوا تو جت ۱۰۳۵ بول وا سردم یدلبا دلو هد ٥



ES ۳۱ ۰ ےس 

 هط وا صاخ هدعب یراب رهش رادفوچ هد ۱۰۲۱ شضیفتلاب ندنو ام نوردنآ
 هام چاق رب یدلوا یماغا یرصکی هدنن ابعشو روخا ريم هد ۱۰۲۲ یاب

 دارم ناطلس بولوا یسیلاو یبا مور هلنرازو هدنلئاوا ۱۰۲۳ هدنرورم
 اناث هد ۱۰۲۵ یدنلوا خیوزت یرب ندنس هعرک ید كنب راترضح ثلاث
 "الوزغم هد ۱۰۳۷ بولوا یسیلاو ماش هد ۱۰۲ یدلوایسیلا ویا مور
 ۰ ردشلیا لاحرا

 ۰ ردیم ودحم یدنفا ٌیطصم ا تیزر دن ( یدنفا دجا )

 (یجناشن )  (اشایدجا )
 یسانایرصکی هدعب ییا روخاریمو رادرتفد مصمو یتاک یرصکی ردیلوناتسا

 شلدا لزع هدنس هغایذ ۱۰۳۹ یدل وا یسیکب رلکب سصعه هد ۱۰۲ و

 یظفاح لول اتسا هدنرخآ ۱۰۳۰ ردشلوا یحاشن هلترازو هرکص تدمر و

 هلا شيعت هدراهت یدلبا افتخا راجا هدهام یصشب یدلوا یماقجت قو
 ۰ ردشل وا توف هد ۴

 زارحا یکلیکب رلکب بولوا یردارب اشاب نیسح روک (اشاب دجا)
 ۰ یدا ردا ؛یرج “ددش یدلوا دیهش ربارب هلیشادنرف هد ۱۰۳۲ یدلیا

 هدیلهدندیقاب دمحم مجشردیمودحمیدنهسسل ادحالادبع (  قوراف دجا )
 بهذ!|یننح یدنوط لا ځد ندهیرداقو هبنشج یدلوا یدنیشقن بولا تبانا
 بولوا ندتمآ رابک یدلوا توف هدنزکصس یعرکی كنرفص ۱۰۳ یدا

 هدیلهد جد (موصعم د ) یعودخحم ردراو یرثا رب هلیما تابوتکم
 زو هدنلاس ۸ ردشل وا جش ههاش ( بیزکنروا دمع ) نالوا ناربح

 یمودحم كنو ردکتاذو یربخا فصن كنابوتکم یدلیا لاحرا هدنشاب

 . هفیلخ كنبردپ كرهلک 4 هکم بولوا ندخماشم ید ( یکجاوخ دمع )
 راحت ردیاب روج ( تسدکی دجا ) وردشعثروک هللا ( تسدکی دجا ) ندنرا
 لوصو بېلو بصغ نکردیک هدنه یمایشاو توف یدالواو لایع بولوا
 یدلواد مو ی هوهق هموصعم دمع نالانو نابرع ندبیسوب هلغل وا عطق ىلا
 ردنشلوا جش هاروا هلکلیا تافو 3 یک هد هکم هرکص هنس ید نوا

 نیما یداقوت یسهفیلخ یدلبا لاحرا هد ۱۱۱٩ هلتعشم هنس جوا شقلا

 ۰ رددنفا



 بسم ۲۰ ۹ س

 نسحو تعال یدلوا توف هدنلئا وا ۲۳ یدل وا یس ضاق لوساتسا

 ۰ ید رلیا ب باح یابند تلود هلتمارک یاوعد یدا یحاص قالخا

 یسالنمسدق هد ۱۰۲۲ سردمردنلدنچ ( هج هرق) ا دچا )

 هروک هنلضف نکل یدا بیدا“ ملاح یدلوا توف هدنلئاوا ۱۰۳۶ یدلوا

 *رّرغ" ررد ( ینافلأت ) ید رولاق هدنس هن اخ ربا ندنرقف یدمروک تیار

 یتالاکم هدشک شماوه تاقیلعت ه یعاج النم هلا جرش هبفاک ؛ یسهیشاح
 ۰ لید قیاقش

 ۰ ردیمودخم یدنفا نجحرلا دبع (یشوق اب ) (  یدنفا دجا ز
 ( هداز یکتا ) (اشاب دجا)

 ١ ٍهجروطاس هد ۱۰۰۷ یداوا راد رفد * ی هعطاسم * راد هرج ردیلهتردا

 یدلوا لیکو راد رفد هدنفوزآ یدنلوا هرداصم لاصفت الاب هدنلزع اشاب دمع

 مور هد ۱۰۲۱ یدلوا راد رفد شاب هلئرازو هدنلئاوا ناخ دجا ناطاس

 یذلوا یلام ردسص ماقجاق هد ۱۰۲ یدلوا یمیلاو باح هرکصو یبا

 كو كب یدلوا توف بودا ردکح هدایز ندنفلحم ترادص هد ۰

 مامان هدیلکر ایدنل وا نفد هدار وا بودیاان هسردم رب هدنشابهدا زهشیدقبج یس ها

 رلاشاب ح وصنو دارم بولوا را رفد زواج ندهنس نوا ردراو یناخرب

 رومایدلوا یدّوم ینتیمورح ندنرادص ییذک ترنک ربیدم هلوا قفوم هنلرح

 ۱ ۰ ردانشا ههیاسح

 هناربا ندنناییل مرجهد ۱۰۰۱ و سردم (هداز تالاب ) (یدنفادجا )
 ردشلر و .یل النم دادش هللدوع هد ۹ شاو ۱ ییفم هداروا بوچات

 ندنسردم ردشمالوا نیعم دست هد ه4ساا le یدلوا توف هدنحر ۷

 ۰ ردشلوا توف هدناضمر ۱۰۲۷ ردیل هسور ( یدنفا دجا )

 کمر رهشیکی , سرذم ردیمودحم یدنفا ناعلسر دیلشابا ( یدنفا دچا (

 بولوا یسالنم بلح, كي الس هعفد یکیا ؛ریمزا ٭ بول , ماش همرکم

 ;E a یھ” یدلیا تافو هدنن ابعش ۱۰۲۸ یدلوا دعاقتم

 ¥“ "۳ ۰ یدآ ریپ رب

 ( اشا دجا ) یرایرهش داماد

(:۱) 



 ا

 بول وا ندرلیهاپس ناذفنتم ردیلوپقموق ( هدازجارم ) ( كی دجا )

 ۰ یدلوا توف ۳۷ ۷-۱۰ یدبا ناو رب رم

 ندارعشو ندناضق ردبل هردا ( هداز# هم ) . ( یدنفا یداه دجا )

 ءردشلوا توف هد ۱۰۱۸ ید

 هد ۱۰۱٩ ردیمودخ كندنفا فسو قشمد ( یدنفا سابعلاوا دچحا )

 دجا ندم ندلاسش ( یدنفا ذجا ) ردیفاوم لودلارابخا یدلیا تافو

 هد ۱۰۲۰ یدارصع ءاهقف سر , ثدحت , ماماردیلرصم هکر دیم ودخسنوب نب
 ۰ یدلبا لاحرا

 ( اشا دجا )

 رادرفدهدهلام هرکص , یضاق , سردم ردیمودحم یلجدوج بتاک ردیلکیالس

 اشا نیسح یلی مسکیلاب هد ۱۰۱۵ لزعلادهب یدلوا یسیکب رلکب یلوطانا هدمب

 بوکنم هلفمامهلوا قفوم ىدا راشلوا رومأم هنرزوا دم یلغوا ردنلق هللا
 ۰ یدبا ردمریغو راکهلح یدلوا توف هد۱۰۲۰ تیاهنیدل وا

 هدنلوالایذاج ۱۰۲۱ بولوا سردم ( ززج ) ( یدنفایبسن دج )

 ۰ ردش زظ , اش , لضاف ردشلوا توف انوعطم

 یدناب عماح هلعض و رم هندحم هداز یوج ردیجزداح ( اغا دجا )

 هدیرب هدنمان اغا ( هللادسا ) یدنا اشنا دجسم هدوکصاخ ( افا دجا ) رکید

 یاب رازاب یدتیا اندم یغد ( انا دجا ) لاقب یدلیا عماج هلعضو رب
  یهیقاع ( اغا دجایاح ) یبهبقارع یداب دج رب ید ( اغا دجا )
 رب هدشاطکشب ( انا دجا ) یلزوب ضا ندنراحت رصم ردشلیا اشنا ینیدصسم

 ( سیردجا ) ردشعاب یتیدجسم لاقص ابق( اغادجا )قونو یدلیا انب بتکم
 ( هدد دجا ) یداب هسردمرب ( شواچ دجا ) بوی یییدصمم زسفالوق
 ردشعوف یدنفا قصما یتیربنم یداب دج-مرب بولوا ندنرارادهبرت بوبا
 جاخا یلوبف یکی ردراو یعماج بوسنم هشان جد ( كب دجا ) رادزد
 و تام ريخ تاوذو یدباب عماح هلا عض و ربنم هری ر ( یدنفا دجا )

 ۰ ردرلشلیا لا را هدرصع

 هد ۷۰ ندنیلص یدنفا هللا فیس ( كحوحو ) ( یدنفا دجا )

 هدنرخ الایذاج ۱۰۲۲ یدلوا یسالنم هسورب , هنردا سردم یدلیا یدلوت
 اپ
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 ےس ۲ ¥

 رديڪګ وطرب روهشم ( هر هنا اغا دجأ ) ردشملوا توف هدعبوشادیا لزع

 ر شقل روک ینیوط شہ قرق كنعشد جاهم نکیا هدارنق اشا نسح یک ایرت

 ٠۰ یدبا دنقیمح , رویغ یدلوا یشاب رایج وطهلغلوا رهام "یح اشن
 ( هجاغو ىتلا ) )شا دجا)

 ج رد کاتا رادوفد هیروا تبایو راد هد بول وا نو هرلام و
 تدمزا ردشلدا لزع هلبسهن ام یغیدلوا بوسنم هاشاب نسج یصشگ هد

 « ردنوف دم هدعماح ۍکیدتا اشنا یدلوا توف هرکص

E(یراص) . (اشاب دجا)  
 ۰ هدعب یدلوا یراد رفد رکب راید هد ۹٩۸ هللا كلسم لیوح بولوا ندناضف

 یدلوا یسیکب رلکب ناو هد ۱۰۱۲ بولوا یسیکب رلکب ساویس ق رلاب
 ۱ ۰ ىدا میجشو ترا یدلوا توف تون هتسخ نوکحاقرب هد ۳

 بولوایردارب اشا یلعو یلغوا اشاب ردیح (نیوخا) (اشا دجا )

 هدرح هلا هداز لاغچ هدناراورییدلایمانو هلغل وا یکی راکب هدنامزر هليشادنرق

 ۰ ردشلوا دیهش بودا برح هلبا رلیلنا را زسڏذا ندنآ هد ۱۰۱ ریدنلو

 ۱۰۱ بولوا اشا ضیفتلاب ردیم ود اشا نسخ الال ) اا دجا )

 ۰ یدلوا دیهش هد هراح هللا رابنارا بولوا یسیکب رلکب ناورش هد

 ۱۰۱5 یدلا یتسهباب یک راکب هلعلاط قوس (یلد) (اشاب دجا)
 یتسودنک بودا جورخطصمیلیوکماطهدنن امزیدلوا یسیکب رلکب هینوق هد
 .هدیقش وایدلیا دیهش یرایدنفا لیلخ یئانو نجرلا دبع هداز قلاح یضاق

 ۱ 0 « یدلدا لتق ًاصاصق
 ) جالا ( ) اشا ذج (

 مورضرا هد ۱۰۰۷ رد شمل وا یراممو یرظا وبص بوشبت ندقلشواچ
 یسیقش یلغوا ردنلق یدنلو هدنرلکلیکب رلکب هرتسلسو بلح , ماش هدعب

 یلوک سابنم هدنلاوبش ۱۰۱5 یدلردنوک هرح هدک دیرو هنرزوآ هسورب

 ۰ ردغلیاتافو هرکصنوکچاقرب و شا وا جورج یسودنکبودا عياض یب رح

 یکب راکب لزعلا دعبو یثاب یجب اتسب ضیفتلابو یجناتسپ (اشاب دجا )
 یلاب یدلیا لاګرا هد ۱۰۱۷ قرهلوا یسیکب رلکب ه*ربتق تیام یدلوا

 ثادحا يق رازا و هیچ هدزوةكەو عماح هدوبف E هدن وک

 ۰ رد رخ بحاصر شتا



 — ۲۰ سس
 1:8 ا شدلرا یا تم ملتم هدنداع-رد یدلیا تلاخدو اجلا

 ردا لازا هد ۰

 هدعن و سدق هد ۱۰۱۰ و سردم ( هدازماما ) ( یدنفا دجا )

 یدلیا لاسحرا هدرمشیکی هدنلوالا یداج ۱۰۰٩ یدلوا یمالنم رهشیکی
 ۰ یدا ربخ هنظمو دقتعم

 ( روخا ریم اشا دجا ) یراب رش داماد

 قأث روخا ربم هدنرانواه سولج نکیا یروخاربم كالا ناخ دمج ناطلس

 یهاتشداب دامادو یسیکب رلکب لسصوم هدعبو یراب رمش رادقوچ هرکصو
 . ردشلیا لاحرا هرکص ندنحران ۱۰۱۰ ردشلوا

 اپ دجا )
 یدنلوب هدرلقل رادرتفدو هدننامدخ هیلام ردیمونخم یراکت نسح دیس
 بولوا ییکب رلکب سوت هد ۱۰۰۳ یدلوا یرادرتفد مصم هد ۰۱

 ۱۰۱۰ بولوا یسیکب راکب سب رق هعفد یکیا هدعب یدلدا لزرع هد ۵

 ۱ AE دنهس هداروا هد

 (یارج) . . (اشاپدجا)
 یر هدنلاوش ۱۰۰۳ هلغلوا داماد هاش شوایس مظعا ردص ردبل هغود

 رلکب هنسو ًارخؤم بونلوا لزع هدنرخ الا یذاج ۱۰۰6 یدلوا یماغا

 هد ۱۰۱۰ بولوا یسیکب رلکب زبربت هد ۱۰۰۹ لزعلا دعب یدلوا یسیکب
 .دیحش# ردن وفدم هدرافاوص ردشعا تافو هدنداعسرد هد ۱۰۱۱ یدنل وا لع

 ۱ ۰ یدتا اشنا عماج هد

 هد ۱۰۱۱ یدلوا النم , سردم ( هداز یلوتم) (یدنفادجا)

 ۳ ربشیکی (یدنفا نطصم ) یعودخم یدیا یرب یقوکس نداهلب ردشلبا تافو
 ۲ یسیکیا ره یدلیا لاسحرا هدنرخ الا عیر ۱۰:۱ الوزعم بولوا یسالنم
 ۰ رلیدلدا نفد هد وکصاخ

 یارسروند جد « كرت » هلغلوا یلبلوطالا (هجوق) (اغادجا)
 روخاریملوي هد ۱۰۰۵ و یمادک رایج ویق هد ۳ ضیفتلاب هدنوامک

 یرهم نداشاب نسح یجب بواوا یشاب یبوبق هدعب یدلدا لزع بولوا
 هد هدعقلا یذ یدلوا یماغا یرمکی هدنرخ الا عیر ۱۰۱۳ ندنبسج قلا



 ها

 ٩34 یمن هداز ندهنس زونوا ردم ود اشا یطصم قالب ) كى دجا (

 « ردشملیا لاګرا قرهلوا یکب نوغروتسوا ور ندنلاس

 بولواندنمهنوع كحوصت هج وج روهشم (ناطیش) (شواحدجا)

 ‹ ردشل وا ثزف ًابفاعتم یدل وابوکتم هدا ۰۲ دخل عو تا
 .یسهدو و نادغب هد ۱۰۰۳ یدلوا یظفاحم رد هجرا هنس ( كب دجاا )

 یدلیا عفد یتطلست كنادعا و یدتا هعفادم یرهش كرا عج یالسا هدنموج

 ردنا: تافو قره وا ةا

 هتداعسرد هلیلبصح دو و تئارف رد راه رقریسمهدرصم . (یدنفادجا )

 دم یدلیا تافو هد ۱۰۰۵ ردشلوا یماما یعماح بوتا اباو ارقلا مش یدلک

 بول وا سردم ردیل هطلغ ( یدنفادجا ) یدلدنا نفد هدنسهریطخ یسهبرت اشا

 ردیلتاره ( الدريم دجا ۱ ىدا ناسالا رهاط یدلیا تافو هدنل والا عید ۰

 لاحرا هدنشاب زو هد ۱۰۰5 ردراو یسه واز هدهسورب بولوا ندبذاح رابک

 . ردشتا ریمعت اشاب لیعاعسا ظفاح یب وازوب یدلبا
 شابیردب ردیم ودحم یلح دمع رازهلال ( هدازرا زلعل ) ( یدنفا دجا )

 وجو لورم هدب يدنا صف یره نم

 هد ٩۹۰ یدلوا یرادرتفد رکب رابد هرکص رادزفد كجوک هد ٩۸۷ یدلوا

 هوا ردشملبا لاحرا هد ۱۰۰۷ یدلوا یرادرفد یلوطانا هدمب و ینا قش

 هرشط ردل هنسوب ( یدنفا دجا ) رکید یدلوا غلاب ه یللا یبس یدلدا نفد
 ی هبساخ ردشلا لاحت را هدنرصع ناخ دجا ناطلس یدزک هدنراقل رادّرفد

 یدل وا رادنود هعفد یکیا هد ۱۰۰۷ و ۵۵ ( كیدجا ) یدتا ان ینیدح

 ۰ ردراشملیا لاحرا هدرهنسو هدرانو

 اپ دجا)
 هرکص یسیکپ رلکب هرصب هد٩44 یدلوایبما هطلغ نکیا شواچ ردیلملاضم
 قردلوارومأم هبرحیدلوایسیکب رلکبهنسو هد ۱۰۰۱ و نامارق هدعب و ردلچ
 ةوالع وراوشط رارکت ونید وەد وراوشط هدعب یدل ر دنل و هدقلغ وبشاب

 ۰ یدیاربدم , ےقتسمیدلیا لاحرا هد۱۹۰۰ بول وا یسیکب راکب شع رغ ۷

 ( ناخ دجا )
 ا نوا درجا ندنازلا هد ۱-10: نکیا یاشالاو ومآ ی نالک



 بسی ۳۰ کپ

 نطابو رهاظ ردنوفدم هدب راح ريما یدتیا تاغو هدننابعش ٩4 یدلیا تع نع

 وا ندلا ءايض هجاوخ یلغوا رد رهام هدن ربع

 # ( يجافوط ) ۰.( اتدجا )جاجا
 یچرفاج ضیفتلاب هدنوردنا ردندنس هلراس رایدنفسا و ندندافحا اشا دچا لزف

 هو هدنرخ الامير هو روخارم كوب هدناضمر ٩٩۳ ردشلوا یشاب

 یدل وایسلاو هبنوق انا هد ۷۹ و ماش هد ۷۱ و یسیکب رلکت یلیا مور هرکصو

 لاسحرا هد ۹۹7 یدلوا معدن هنناضح ثلات دامو یا میلس ناطلس هدعب

 هدقلیحاغ وط ردیکهراکشو دبص هل رترضح هاشدا نکیاز واصهیزوبیتسردشلیا

 ۰ ردشلیا ان یماج یهدنناب ینادیم رابع اف وطنانلود یس هب وتهد۳۰٩یداتاذرب رهام

 سردمیدلیا دلوت هد ٩5۰ ردیمودخم كب نسح رکسعیضاق ( یدفادجل )
 لاحرا هدنلاوش 4٩٩5 بول وایسالنمماشهدناضمر ۹۹6 یمالنمبلح هد ۳

 لزوک تیاف هدنکلهک یدیارا و ٍقلعت هنایدابول وایحاصقلخ نح ردشلیا
 بوروب لوبقهن رانو امهر وضح هلا ال وک یهاشدا ترضح تاذبول وا

 رهظم هن را هناهاش ماعنا بولیروب (شعاراورد#كکیدد ) هکبلالج بحاصم
 یسیضاق سدقو یسالنم ماشو بلح جد ( یدنفاقطصم ) یمودحم ردشلوا

 ( یدنفا دجا ) یدا قالخالا عرک ردشلیا لاحرا هدنرفص ۱۰:۱ بولوا

 لاح را هدنلاوش ٩٩٩ بولوا یسینق:سودروسردم ردیمودخم نانس هطزوک
 *یدا دعتس یدلبا

 . لبامور هد ٩٩۲ و یج.هعطاقم بود ند هلام ( هرف ) ( یدنفادجا )

 . ردشملیا لاحرا هلا یناکجاوخ دناسم رود هدعب یدل وا یسیج هبساحت

 سوت هد ۹٩۸۱ بول وا یداماد اشا او ردیلب رانا ( ا دچا (

 هاکمهروت هلیذاک ناونع یقلادخک یدهم قش رب هدنمان یح یدلوا یسیکب راکب
 هلیسم ریدشتن وط یتنزحم توراب هد ٩٩۸ ناخ یدشیلاج هنعفد ردق هنس نوا
 هطزوک یلغوا ردا هلازا یئیبخ هتخاس وب یرلمدآ قحا یدلوا اوهرب اشا

 ۰ ریدلیا داعفا هنرب یکب یلع

 هلغل وا یتیما ان یعماج یهدرادکسا كناطلس هدلاو وابرو (اغا دجا )

 ردشلبا لاحترا هدرهنسوب و شاوا یمادنعک رابجوبق و یثاب یهبج هعفد یکیا



 ۳۳ یاد

 ۰ یدا یحاص راقوو تنس , دقتعم

 کم هدنریصع یا ماس ناطلس بول وا ندنسا ما رمصم ( ك دچا ) ۱

 یدلیا لاحرا هداروا ردشجآ یتسارح لیس بولوا رومأم هن ریمل كنم کم

 ردناسکلا یدبا هدنتیعم اشا یطصمالالهدنرح نارا ( كب دجا شوغال )
 ۱ ۰ ردشلوا توف هدارو یدلک هتداهسرد رار هلا ناخ

 اغا ساطق یسادخخک اشاد یالقوص ( هداز شاطبق) ( كدجا )
 هدنراقل رادرتفد هرشطو هدنرکلکب قاسو هدنراتاما هراو رېش ردیمودخم

 هدا نان دارم ناسطلس رخاوا ردشلوا دعاقتم هلکل هفرفتم تیاهن بولو
 0 ۰ ردعاش ناود بحاص یدلوا توف

 بهذلا ی بولوا یلغوا یدنفا دمت رد بلح ( یدنفا دج )

 بالا یف م ( یتافیلأت ) ردشلوا توف هد ۰ یدنایس ر كنسالع كناروا و

 ۰ ۱ ام ندضئارف و جرشهبفاش , جرش هبفاک  یمهجرت

 سیلفت ٩۸۷ و یکباس هدننافو یردب ( هدازکب یباح ) (اشابدجا )
 ' :ردشلوا توف هدعبو لزع هد ٩۸۸ بولوا یسیکب راکب

 ر اا
 ٩7۰۸ یدلوا رادزنفد شاب هدنس هم اید ۵*٩ و یتاک یرهکی ضیفلاب ندیاتک

 رکیراد و تلخ هدعب وشعر هد۹۸۵ هلب بادرود فرا لا زکسكن رفص

  یدبا بساحت ؛دعتسم ردشلنا لاحرا هرکصن دنلاس ۹٩۰ یدل وا ید یسیکب راکب

 هدنلاوش ۹٩۹4 بولوا ندنیسردم یالضف ردیلوباتسا ( یدنفا دجا (

 .یدلیا تافو
 ر هلک هلوناتسا بولوا ند هدنیشقن عاشم ردیلارا- ( یدنفادجا (

 یدتا تبحاصم هللا مدآ قوچ ندم ماشمو یدلیا نطوت هدننابت نوا
 ردشلنا تافو هد ٤ یدا درحم یدلوا یدقتعم كالا ناخ دارم ناطلس

 ۱  «ردشلپاب هرت هینس "هدارااب هنرزوا

 حسا دبع دم ندا تافو هدا رام هد ٩۵۳ ( یییسح قداص دجا (

 = كع هد ٩۸۰ یدلنآ هانا ندهدنیشقن جاشم لیصحل اب هدرابد وا ردم ود

 ناسحا شاعمو هلاخ بول وا لوبف هنسلحم یدنفا دوعسلا وا یدلک هلوباتسا

 مت ار و وا يتلا ریظم ناخ دار نام ترک ی



 e لع ترض نرخ مارک ج رش ۳ و

 ردنمودحم یدنفا فیطالا دبع خش ( هداز یراخ ) ( یدتفا دچا )

 ؛لضاف یدلناتاف و هدنلئاوآ ۳ بول وآ ی تاله ماشسلبا رط هد ٩۸۳ سردم

 ۰ یدیادقتفع

 هدنبجر ۹۸۷ بولوا سردم ردبحاص راصح هرق " ( یدنفا دجا )

 تو ار هات شدلوا بک ار هعفدر یا دام ردشلوا توف
 بوک هفسرپ ۱2 ی ی ردق نوک نوا هداروا

  êردشلا یو ۰

 (زوع) (اثابدجا) ۱
 یحوبق ندنولامه نيام هدنرصع كن راترمضح نالس ناظلس ردیلغوا دوبنرا

 وز یاطلس ما هشنام هدازناطلس هامرهم هرکص یدشش وا حارخا هلةايشاب

 es یلوطاا هد ۷١ یدل وا ا ی رجب :هد ۵ ندیبسو ردشلیا

 . یا ریزو هلیسهرص یدلوا ریزو هر نم دیتا یسیکب رلکب یلیا مور هدعب
 ۱ رد شما تاف و هدنل والا عید ۵ یدل وا مظعا ردص هد ابعش AY یدلوا

 ندنرامود نالوا ندناطلساخ یدارب رز ور لفاع ۲ رب دم ردن وفدعهدنس ورق هب ردا

 : (كىدمع) و ردشملواتوفبولوا یک راصحهرف هد ۹۹۹ وقرفتم ( كناقع )

 1 هدو ردشمروتک ینوامه ره» هدنناف و شات ناغع هداژ روهدزوا هدنرح ناربا

 ردشلوا دنهش نکیا رک یییربوک هدرح هدهنسو ۱۰۰۱ بول وا یکب یلوبکت
 ر یشاتج وب ردشمروتک هجیماخ ىسەدلاوهد 2-۳ ) كی نج رلادبع ۱ ی را £

 . یثابیوبق ناوج مظعاردص یمودخ كنو یدلیاتاقو هرکص تدمرببولوا
 ۰ رد ) اشا قطصم ۱ هدىم ود یحدرد رداشا دم

 . بولوا ندارما ردیمودحم كناشابردنکسا سکرچ (انشا دا )

 هراگهدسلش بوللو هدنناب راح نارا او رھ یدل وا یسیکی راک افت هرکضا

 ۳ ردعلا تاف و هد ۷ تولوا نیک راکت هقر هرکض یدنل هراب هلا هبلغ

 میلس ناطلس هدنمرحم ۹۸۳۲ سردم( هدازتل» مولظم ) ( یدنفا دجا (

 هدنرخ" الایذاجج ۸۰ سدقهدننسهدعقلایذ ٩۸۳ یدلوایلعم كن رلهدازبش ین ناخ

 هزونم ةندم ءاقا بقع ردو هماركم ةنكمأ هلل رخ الا عیر ۸۸و ةرونم ةندم

 مع ردشلیا تافو هدنلوالایداج ۸٩ و شلدا لزع هدننابعش بوا وا یمالتم

 سل دا ی تورا ی یی تا

 ۹ نت
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 تافو هد ٩۷۸ یدلوا ظعاو د هدنعماح ب ءم یدلوا یظعآو

 ۰ ردصاش هلیصلحم » یلج » یدلیا

 لص ردیله رق یاب هد هیهاتوک ( ییروبلاق ) (  هدد دبچل (

 یدلآ تزاحا ندراپ دنفا نابع ورک مو تبانا نددنفا فیطللا دبع هللع

 تفایض هسکره بولوا قیجا شک ردشلبا تافو هد ٩۷۸ هلتدوع هنسهبرق
 9 ۰ یدیارایا

 ) هداز م ۱ ) یدنفا دجا (

 تافو یردب هد ۳۳٩و یدلیادلوت هد ٩۱۰ ندنبلصیوسورپندلا ملصم جش
 یسیضافبلح هدنسهتایذ ۷٩و یسیتفم اسینغم هد ٩٩۳ هلا لیصح یدلیا

 ییرهص هب یدنفا هللا .اطع هحاوخ یدل وا یهیضاق هسور هدنابعش ۸

 مور هدنن اضمر هنسواو یرکسعیضاق یلوطانا هدنلوالا یذاج ٩۷6 هلیسح
 دعاقتو لزع هدنفلهتسخ كن هجاوخ هد ٩۷٩ یدلوا یرکسعیضاق یلیا

 هب هسورب یرهزانج ردشعا تافو هدنشاب ۷۰ هدنلوالا عیر ٩۸۰ یدلدنا

 یسه واز هشز ید رک یک le ردشقل وا نفد هنن اب یردب هللا لقت

 ۰ ردراویسهریخ دیبا ضعبو یسهسردمرب هدنرق یسهلاخ و یعماجرب هدنبرق
 ردشلوایسادخک هناسرت ضیفتلاب ندهناسرت ( برع) (اشاب دجا )

 یسیکب رلکب سب ربقهرکص و یدلدبا لزع هد ٩۸ بولوایکب سودرءد ٥
 دنوتاخ یکیدلیا ان ردشلوا توف الوتقم هدند یرلفاشوا هد ۹۸۳ یدلوا

 ۰ یداب رونج هدرب ردشن وا نفد وب لهم

 ی هدنبجر ٩۸۳ بول وا سردم ردیلهنسوت ( یدنفا دجا ۱

 ۱ . رد هیلفو هیفیس "هلاسر ینیلأت یدا ملام, طاطخ

 یدنفا ىلع ماماو یمودح ك د ) هداز ناضمر ) ) یدنفا دجا (

 یدل وا یسیصاق دمرکم کم ا عید ٩۷۱ سردم ردیس هداژ دم رک

 یسیضاق هرونم ٌةندم هدنرخ الاعیر ٩۸ یدلدبا لزع هدنل والا یذاجج ۶

 حورخ و لزع هدنض م هب العا هيا یتغیدلوا یرودغما كلود بایرا یدلوا
 ردشلناتاف وهدقدلاق هلح رم یکیا هماش هدنرفص ٩۸5 ردیف هجبولآ یتیرما

 , نآرق باعا رد هفارعآ روس ( ینافیلأت ) ردرهام هداشناورعشو ملام
 فقاوم , ی رش حاتفمر ج رش هاده , تاقیلعت هنا ضعب كن واضب ریسف



 س ۳۰۰ تم

 هلداحم هکریسفت یلدلج یکیا نوا ( یتافبلأت ) یدا یتولخ یدلیا انفتسا
 همانشاطل ردشمامهدنا ماتا هلکعا لاحترا هدنس هروس

 ور بولوا مو دجبا نامرق ( سشریرف ) (یدنفاری دجا
 - هسردم یهدولادم كهبلا راشم هلفلوا یلم اشاب ندلاربخ نادوپق یدغوط
 هنس ردم شاطکشب نالو ماتخ هنسوا كناشاب هد ٩۰ یدلوا سردم هنس

 . بوبا هدعب یسالنم, هطلغ هدنرفص ٩7۷ یدنلوا لزع هد ٩٩۱۳ یدلوا سردم

 هلا هجرت ییهاقو یدا تاذرب خاص ردشلیا تافو هد ٩۷۳ یدلوا یمالنم

 یدلباتاف و هد ٥ (یلجدجا )حاطاندناریخ باعا ردشمزاب لئاسر ضعب

 «ردیمودحم یتشلک یهاربا ج ( یلایخ دجا )

 بولوا سردم ردیلغوا یدنفا دوم یردارب بعالنم .( یدنفادجا )
 یدلیا ان یییدجس ی هکود ) ىدا ملحو ی” یدتا تافو هد ۷

 یدارلیوس رعش یرتو ییرع ( یدتا ریت ینا یدنفا هاشیسحندنلمف هرکص
 لآ جرات نرم "هاده حرش “حاتفم حرش یعلیز حرش مصتخ ( یتافیلت )
 ادکو هاش موظنم نریشو ورسخموظنم (قوچلس

 . سردم ردیمودحم یدنفا دمت ( هداز ینوسماس ) ( یدنفا دجا )

 یدلدا ل هد 44 یدلوا یصضاق لوناتسا هد ٥ هسور هد 6

 یل وطانا هد ۵4 یمردم دزباب هد ۵۲ یدلوایمردم ناطلس هلا ها زوو

 یدنلوا نیبعت هفیظو هجا زویرد یموب بولوا یثتفم محو برع قارعو
 یدلوا رومآم هشیتفت یتلاظم كناشاب نانس مداخ یسیلاو ماش هد 60

 فئاظو و رلیدردتا لزع ین هراجم؛ كر هد یدتا مرص بذک ندسفم ضعب

 هد ٩3۸ یدلوا یمردم دزاب هن هد ٩٩۰ رابدردر و هخچ وک نس هدعاقت

 هدنس ها ید ۸ یدلدالزع هد 4۷۰ یدل وا ییضاق بلح هلدسح ی رقف

 صبرح هکلرکصیضاق یدارورفم "مراص مک اح ؛لضاف یدلوا توف دعاقتم
 رددنفا دم یعودح یدمهلوا لئان هدهسیا

 هد ٩۷۸ یدلوا سردسو یتفم هداروا ردیل نوت ( یتیعلا دجا )

 ۰ ردندالضف یدلوآ 2 سلیارط

 سنوب ناججرت ها لع لیصحت ردیلنامارف ( ےئچکی) ( یلچ دجا)
 اشاب یحناشن هدوا بونل وا عقر هلیدانسا روما ضعب یدلوا یضش یسه واز



 ی

 ناشی بودا نوّعش هنس ود را كنهاش نارا هعفدرب یدا تاذرب فصخم

 عماحرب هد وپه وط یدا شازف*ییرح بولوا رادرسخد هدراوشمط و شعا

 هک ردشعا ماما هد ٩۱۷ كیورسخیسادٌغک هلفلاق مامان هدشافو بواب
 ۰یدلبا لاحرا هد ۵ هدکب ورسخ و

 معز ردیم ود اشا دم هداز نیک هقود ) هداز ناطلس ) ( ك دچا )

 : رد دارعش یدلبا لارا. هد ۹32 ردوا هقرفتمو

 هنع یضرادز ن دنس ندمارک ٌةباعص ردشورف" ( یدنفا دجا)

 بودا دلو هد ۸٩۲ رديمودح لوالادبع ندنس هرهاط *هلالس كن راتمضح

 ۳ ردشلدا قّوذأم هاوتف هدنشاب ید یمرکیو شلوا ظفاح هدنشاب یتلا

 توف هد ٩٩٨ ردششو هد هناهاش تاکر هدنوبامش رفسهنارابول وا سردم

 ۰یدزاب راهبشاح دین 4یوغاسبا یدا رهام هدمالک لع یدل وآ

 ) اشا بانج دجا ۱

 یبیکب راکب ل وطانا هرکض و شاوا یشاب ریکنشاح بوقیج ندن نامه مرح

 ؛بیدالدام یدلیا تافو هد ٩2٩ ردشلیا تیالو هداروا هنس یمرکی بواوا

 شعامروف شادغب هدنرع یدا یسالتاهرخ برش یبعرب بول وا عاش ؛لماک

 ۱ ۰ ردشمامزتسوک یییراشید نکراوکو

 یسیضاق هلاحر ؛سردم ردیلهسور ) هدازهرابهراب ) ) یدنفا دج ا )

 رویشمامک.یناف رب یک تکنو هدمور ردعطاتافو هداروا ف ۸ یلوا
 ندنسودنک هلغلوا هنهک یسهسسلا ریدقح هنلابقتسا یلاها هدنتم ص هب هلاحرت

 هب همکحش و یدک بوک هيد « رویلک توا » هدو ریدلیا لاؤدس ی یضاق

 نو دام يدو فبل رایدلوا فقاو ند د کبک هلاح لاها یدرک هجن زکلاب

 7 ۱ «ردشمزاب یناعم مخرات هدنرح همانهش یدنا تاذرب

 هر ديمو دم یدنفا د وعلا وا ( یدنفادجا )

 1 ا و دخ یدنفا یدلاربخ هجاوخ ( یدنفا دچا )

 ۷۱ را ندنیتردم ردیلغ وا مصادو یلهدنرال ( یدئفا دجا ۱

 هدنس هعزانم هللا ینا ملسناطاسیدبام وادم هتعاج قتم ؟لضاف یدلبا تافو

 ف هتسيدلبا تا: هارو یتسامد بوردنوک یرولف كم با هدازهش



 س ۸

 بولوا دیرم هیدنفا یلعریپ یلبارسقا (نابراتس ) (یدنفا دجا )
 دش رم ردشلوا توف هد ۹٩9۲ یدنلو هدداشراهنسیدنوا هلئدوع ندنسهلص

 ۰ یدبا رلبا راذتعا هلغلوا ریوس یتبویع یمهجوز ىدا لماک
 ردیم ودخ یدنفا زکر م *( یدنفا دجا ])

 ؛سردم ردیمودخحم یدنفا هزج نیدلارون ( هدازسیل ) ( یلجریدجا )
 هد ۹6۴ یدلوا یسالنم یصم هرک یکیاو یسردم نحعهدعب یسیضاق بوکسا
 هللاءاطعهجاوخ ( یلچ دجا ) یم ودح یدا محرک «عرمثتم ؛لضاف یدلیاتاقو

 هدننافو كنهجاوخ یدیشلوا یسردم نصعهدنفوزآ هلغلوا بوسنم ه یدنفا
 یدا بیدا (عرک یدلیا لاحرا هد ٩۷۹ بولوا نو هاشاعت یسادعا

 هلل وانظءوس*یعادیتفلا تژک هلرلبناربا ( هدازجم )۰ ( یلچ دجا )

 و هدسدق هدرهنسو بودږک هرصم هلکب شب ورد یدل وا یبقلتبیس

 . ردراو یراعما یمرافو یکرت
 ۱ ییرکسع مچ هدنسءهرصاح رکبراید ردد مر ندراولکدک ( كدجا)

 لاغ هنن هد ۰ ر رور يکیداک داد هد 7 قرهرا و هب هعلو توراب

 ۱ . 3 ةر توقف ماتر 6

 هدنايلس ناطلس ترضح طساوا بولوا ند اما ( كى ناوضر دجا )

 ۰ ردعاش یدلبا لاح را

 ۲ تب شتاب دوام نوردنا ( كنرف )  (اشابدجا )

 | هلا بصانم رود ردشلوا ید یسیکب رلکب سفوت قلارا رب یدلوا یکی رلکی"

 ۰ ردشلیا لاحرا هد ۸

 1 ۱ ردشلیا ربا هدن راما هنر ردىم ودحم یموا فرش ( دج ا فی رش (

 ۰ ردشلیا لاح را هد ۱

(EEEیراب رهش داماد ( هرف )  

 جوف بوروک تسرت هدنواسه نوردنا رد ردارب كناشا سو رد وبا

 هرکص بودا لاصفنا هد ۳٩و شلوا یماغا یرهکی هدعب بوقیچ هلغلیشاب
 ترازوًابقاعتم بونلوا ج ورت ناطلس همطافو شاردنوک هنکلیکب راکب یا مور
 3 هد۹5۳ یدل وا مظعأ ردص هد ۰ نکیا ینا رزو بولاق هجراهنس راو

 i یار هجندح هسکره هزویغ ؛یزاغ یدلدنا نفد هدنعهاح یدل وا توف ال وتقم



 تا۱6۷ سس
 نا نوا كن رخ الا یداج 4۷۱ )ا دوم ) یاب جە آ یودحم

 . ردا تافو قول

 هد ٩۳۱ ردشل وا رادمفد بول واندهبلام نرومأم ) یلج ریو دچا (

 ردرآ و یسهسردمو یعماح هداشاب نطل یدلدا نفد هدرایف وص یدل وا توف

 ( كب دچا ( یسبشاب یکعروک كل وا ناخ ےس ناطلس رددنفا یمزع ود

 رد رخ بحاص ر ش٤ا ریه ترد هکردشملبا تافو هدماش هد راهنس وت

 ( لاک یا ) ( یدنفا ندلا سعت دجا)
 بولوا ندارم ادا یدلیا دلوت هدهنردا ردیمودخحم كب ناعلس هدازاشاب لاک

 یسردم نصص یدلوا ندالع هلا لاکا ینلیصحت هلکمروک ییامر هک هرکص
 ناخ ےلس ناطلس یدلوا یرکسهیضاق یلوطانا نداروو یمیضاق هئردا هدعب و

 هدهن ردا یدلیا شتف و لزع هدنرلهدروبتدوع ندرصم یرلت رطح

 جش هد ٩۳۲ یدلرویب ناسحا یسهسردمد زاب هدعبو یسهسردم ثیداراد

 یلجدومح هدرهش جراح یدلوا توف هدنسکیا كنلاوش ۹۶۰ یدلوا مالسالا

 یدارلردا تعجا ماکو هدلاکشا لح بص یاشع یدنلوا نفد هدنس ه واز

 حاسفم حالصا , هادهحربش , هیشاحرب مامان هفاشک , ریست هحامت ( یتافیلأت )

 جرات قداقما قداقد ) رس راف ( 1 اهل ز فسولر هیشاح هدنادیس : حاتفم حرش

 ۰ یدا, قتم, ققح , بیدا  عاش, لضاف , لئاسر ردق زوکیار ینگ

 یراب ربش رادمنسضیفتلاب ندنوامه نوردنا ( شکناک )  (كدجا)

 شکن کر هام ردشل وات ون هدعب هلال رعهد q۹ یدل وا ردناد ویقهد ٤ ۰ تولوا

 ۰ یدیارلکب هک زو بوقاط هنغام ر ینویف یکیاردراویزم هدننادیمقوا بولوا

 : یدا هدنسهاثم یریزو كلکب ردنکسا یکبنع ( ادخان)  (كدجا)

 دنه كناشاب نایلص مداخ هد ٥ هلغل وا ندهلظ یدلوا یکنع هد ٩۳۲ ید

 « ندشلوا توف ال وقت دنا ود 2
 هد ٩۵۰ بولوایسیضاق بلحو سردم ردیلهیسوط ( یلچ ریدجا )

 یضاق ی ودح ردراو یناقیلعت هثحابم ضعب یدیامدآ , ملس, ےلح یدل وا توف

 ۰ ردددنفا نجرلادبع هداز

 یم هبکت و هک نج را دبع ن ( یدنفادجا )

 یدنل وا نفد ه دیکتهدنناف و یدبایصش
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 یسهلیلح كندنفادوحت ندنرلهعرک ردرلیدنفا دو یلج ےکحو فطللادبع

 نندسافلخ كريما ردشلا لاحرا هدن-یکیآ نوا تل والاعب : ۹۲۱ ماخ هغ رش

 ۰ ردیدنفا ندلاسع یل هيهات وک هدیرب

 یهاوم یدلیا لاح را هد ۳ ردند ع یالک ( یتالطحف یدنفا دجا )

 ۰ یدلیا فللأت

 (هدازکب مضخ ) (اشاب دجا)

 یس ردردار لرلاشاب بوقب و نانس ردیمودح كب مضخ یسیضاق لوبناتسا

 ندنرابدا یشادنرف یدیشل وایمردمنحص ندنزویلضف نیدلوا لصاو هیمرکی
 یسردمنعص هد ۸۸5 یدلوایمردمو ییضاقبوکسا قلارارب یدلوا لوزعم
 ردهدنناب ناطلسربماهدهس و رب یریفیدلیا لاح راهد ٩۳۷ یذل وا یسیتقم دس و هدف و

 بودا ان ییس هسهردم یتفم هداروا یدا رور ارقف , مشا , لح , لضاف

 روژو هسفو ردلوځ هنسلوا كو انس یغلاشا » یدلیا فقو ینیرباتک

 ریما نکیا سردم دءههسور ( ك رضخ ) یدرکاشو یعودحم « ردشمالوا

 ۰ ردروهشم صاش یدلبا لاحم را هد ٩۳۲ یدیشلوا یدنیشقن هانالاب ندب راک

 (قان) (اشابجا)
 ردشلراقیچ هلنایتلاخا یریکی ضیفتلاب بوروکتبیرت هدنونامهمرح رددوانرا
 هد ٩۳۲٩ بولوا ثلاث ریزو هد ٩۲۸ یدلوایمیکبرلکب یلبا مور هدنعق دا رغلب

 بلاط هنکلبلاو رصم بویمهکج یتسلربو هاشا مهاربا یمظع تارزو

 تنطلس یاةدصا ندبیسویدلیا نایفطهدنرخ الا عیر ٩۳۰ یدلردنوک هلغلوا

 "الوتقم هدنر ورم نوک چوا نوا بوروجاق ندرصم هرکصنوکیکیانوا یتوب
 رب, برشم هناود, دوسح ,ریکتم یدلوا یبقلت ببس یتمقن وش یدلوا توف
 هدننابغط كنو هلغل وا تلودقداص ( انا ردنکسا ) یمادخک یدنا لطابصحش

 ۰ رایدلیا انفا یعوفم یافت الاب هاکب دمخین و رب رط

 ندنساقدصا تا وا ناخ ملس ناطلس ( یلغوا نجارة ) (اشاادجا )

 یسها یکبرلکب هد ٩۲۷ بولوا یظفاح خاک ةافاکم هلغفلوب هدننابراحخقرهلوا
 ردشلبا لارا هدسنخرات ٩۳۰ یدلوا یسیکب رلکب شع هدمب رد شارب و

E, 
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 هو
 ۰ ردرادمان رسا (  هداژ سوت هروا) ( كدجا)
 بول وارادرفد هد ٩۰۵ ردیم ودخم اشا دمحم سونغز ۱ یلچ دجا ۱

 ۱ 2 دعوا توف هو شرا ا
 .. (هداز نیک هفود ) . (اشاب دجا)

 ی ودحم یکیا زسلثم كنسهفود روونم ردیفدارم كب هجدوترا « هقود »

 راهسلوا مالسا رنوُش بودیشبا یرلتضح ناخ دمع ناطلس حاف یفیدلوا

 راهظا بوحاق هن داعسرد هلل راي ونعم ذوش رثأت یدشک هن رانو امه رطاخ ود

 دو رایدنلا هواه نيام هلا هیمست دوم , دجا یرلعماو رابدلیا مالسا
 لوا ناخ ےلس ناطاس ضیفتلابو یدلوا نداہما « كب دجا » هلا لاحت را
 لضاف , لامردشاواتوف الوتقم هدنساتشم هیساما هد۲٩ ۰یدلوارزو هدنصع

 ۰ رداشاب دمع یم ودحم ىدا

 ( هداز كسره ) (اشاب دجا)

 تسر هدنوبام یار یدلوا نالسم هلغلوا رسا ردیمودم تک اح كسره
 ربسا هنعشدو یدلوا یسکب ر یلوطا۱ هد ۸۸٩ و لع رم بول وا

 . یسیکب رلکب یلوطان | دن هد ۸٩6 یدلوا ارد نادوبف صالللا دعب قرهلوا

 لزع هد ٩۰۳ تولوا مظعا ردص هد ٩۰۲ یدلوا رزو هدب یدلوا

 ٩۱۷ بولوا نادوپق هد ٩۱۳ یدلوا مظعا ردص انا هد ٩۱۰ یدللوا

 مظعا ردص اعبار هد ٩۱۸ یدلدا لز هنسوا یدلوا

  هسور ردشلیالاح را هد۲۲٩یدلوایظفاح ەس ورو ل وزعم ەد ٩۲۰ بولوا
 ۰ 1 و ۰

 ۰ ىدا عیصت ر دیشرر ماعر ردم, ردنوفدم هد

 ظعا ردص ملات هد

 ( یراخشریما) . ( یتیسح جا دیس ) ۱
 یدلوا قالم هلا یهلاو یدنقرس ةّلادبع میش ردیمودحم یراح دم میش

 اکو ییفرط عاص مش یدک هتداعسرد هلا یهلا میس هلکرت هداراحش ییلار

 یدیارروچ یثوب هتماما هچقدنلو هدواع یدلیاعدقت هسکره بودا صیصخت
 6 یرددلبف لتس دا وتاب ینیزامت حابص یراح دیس تدمەنسىتلا » یهلازیش

 رگهرب و یدلک هتداعسرد ریما ترضح هدشنافو هبلا راشم جش رد شمد

 لارا هد ٩۲۲ یدلنا رن یتاضوف یدنبشع هدو یدلیا ته ه وازو

 یراداماد ردراو یتایا یسراف تولوا جوا شع نس ردنوفدم و لی رحم ىدا :

w 
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 نواه یارس هد تا ورر یدنا درجو منم هلا تنعو حرکو یضع مانو

  هدنشاب زکس بولوا هل یمهعرک رب ندنآ بول  یتیداق یطوط ندنراهبراج

 # . ۰ ردشلوا توف

 قرەلوا یریکی ردزادنا ریت روهشم ( نارپوق ۱۳ (اغا دج )

 نادیلایف لرنلا بحاص » هدنشاط یرامردشلدیا نفد هنن ادیم قوا هدنناف و

 ۱ هنادیم وب ردرا و ید هنماب تاذوب ردکوکح وید « نارې وق زون دعا یذلا

 بودیک هفرشمح هکردشعاب بی و شکخ 6 رب رویم ما ( دا لق)

 ۰ ردشللا لاحرا

 ( هداز یراتف ) ( اشا دجا )

  یدرک هللود تمدخ لیصحلاب ردیمودح یرانف ندلا سم مالسالا میش

 ندارو بوجاق هدنه هدنداروا هرکص یدل وا رب ا هدب رح وج نوزواو

 ۔اشن هد ۸۸۰ بولوا رادرتفد شاب هدندمزا یدتا تند وع هب هیناق تام

 هد ٩۰۳ یدلوا رزو هد ۸٩۰ بولیدا لزع هد ۸۸۷ یدئوا ىج

 لضاف یدلیا لاحترا هد هلیلق تدمردشل وا میقم ًادعاقتم هد هسورب لاصفتالاب

 * یدبآ رده,
 رادرتنفد شاب هد ۸۸٩ ضیفتلاب رددلو فوسلف ( یلچ دچا )

 هرکص هنس جاق ر قرەلوا یه هدعب یدلبا لاصشا هد ۸٩4۱ ردشلوا

 ردشلیا تافو بولیدا لزع

 تار نالا: درک ا

 نب اشاب دجم یلروغ وا یراداماد كنیراترضح ناخ دمحم معقلاوا ناطاس

 لصا كناطلسو ردشلوا ىسيج هطلاب یلاع هاکرد ردیمودحم نسح نوزوا

 دیزباب ناطلس ځد یسودنک هکردندببسو رد هصلتوف یتباور یغیدلوا یلغوا
 ردظ وح میل وا « ناطلس هاشنبع » یب هج وزهکیدل وا داماد هن زاترضح ناح
 یتصر یهاش نارا بوتوارادقا هرزوا یل را تام هنکلم غیدج:هیلع ءان
 يضش هد هيا عمشتمو فیفع ردقنره ردشلوا ینارمکچ نارا هلبا لتق
 # زار تدش هنوک ضعبو تېخ ندنفیدمقیچ ندنزوس كنلفوا یبهطقت
 ونقه هللخ وا ج هطقت بودیا دادما دکب ےس اق نددنساب رفا رینارا هد ۳

 ی « ةدوک » راندل وا توف
۲ ۳ 

ESست مش یا دا سد نا سن تل اف تا  

EEE 



OTT ۱ 

 یو اب دز

 ناب لاتح را هداروا ردشعاب ه وازرب کوب یدنفا شا ورد راد رنقد یدک

 ۰ یدبا ندهنظه

 ASD) 7 ( اشا دجحا (

 ق ردتشارا بک هلوخد هنکتس اوا اشو تماصت ف
 لاصبا هنرابصنم قارادرسو ترازو یسهیرح تامدخ قرەلوا دامادهاشاب

 هد ۸ یدزتسوک قارارب هدن رله راحت هبوفو هردوعشاو هنسو یدلنا

 تولوا ناد ورق هد ۶ یدلدا ساحو لع هد ۸۸۲ یدلوا مظعا ردص

 ریثکیناح وتفیراترمضح ځافیدل وا توف الوتقمهد ۸۸۷ یدلوارادس هنهرکص
 بوسام هنمانهدنداعسرد یدا رویغو قداص یدا ررداوفع یتیرلعرج هلغل وا

 ۰ ردراو هلحرب
 تولوا بهذلا یفنح ردمودخحم نح دجا ن ىلع ( عام دجا )

 ۰ یدا لضاق یدلبا زا ۸۸۸۵ یدل وا یسضاق ماش

 (دجارت) (  شاپ دجا)
 ناسحا یسها یکب رلکب بولوا ندنسارما یرتضح ناخ دمع ناطاس حاف

 یودع یدلوا توف لر هد ۸٩۳ یدنلو هدنناراسحم دارغلب یدلروب

 سيح هلیساطخ هد رح قلارارب بونلو هدرهب را ید ) ك ردنکسا )

 دږېش هد۹۳۰ هدنرح نار دلچ قرهنلوا مادځسا هن یراهرکص هد هسیدلدنا
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 یدنبشقن هسورب بولوا یش یس هیکت هرانم شاب  (یدنفا دجا )
 ۰ یدل دا نفد هداروا یدلیا تافو هد ٩۰۰ ردندنلاحر

 ینطصم هناتسراحت ندنفرطبولوا ندنرابرقم جج هدازبش  (كب دجا )
 «رلیدلوا توف هداروا یدبا راشقک هلترافس هدکلرب هلک

 (هداز ندلالو) (اشا دجا )
 رکسعیضاق هدعب ییضاق هردا , سردمردیمودحم یدنفا ندلا یو رکسیضات

 مدنورزو بوئازق یی رظن نسح كن رات رطح ناخ دع ناطاس خان ردش) وا

 د هسورب هلبرلتیلو هناخرواو هدارم بولیدا لزع ندنرازو هرکص یدلوا

 یاش یدلیا لاحترا هد ٩۰۳ یدلوا یسیلاو هرقناو هسورب هدعب یدلردنوک
(I۳) 



 — 18۲ بس
 ۰ یتهلسر زعصل اد وقنغ هع » یمهچبزت تایاکح خماج « رؤيا تئاونق

 رفت

 بابزا ردنمودخم اشابقشامنب نایلسنب نبع . (شیوردیدج دجا )
 فلأت تاذو یی یناغع مزاادتا ردندنلاحر یحماف ترضح رصع بولوا ندلق

 هد وج و ګران هیف وصايا جرم ه یس راف ند هح ور ځد (ینالیکدج ا )ی رصاعمیدلیا

 . ودراشلواتوف بقاغتمییر رام ایمومیدروتک
 هدن وغ زر هلترجههمور ردیمودخحم یمرق هلادبع ( یدنیس دجا )

 .۰یذلیا قبلات ییابلالابل ح مش ودشلا تافودهدل وبناتسا هد ۸36 یدلوا سردم

 هعرک یراترضح یناثدارض ناظلس ( هداز ناطلم ) ( كي ریپ دجا )
 كب قصعا یردارت بال ردیسلنامودح كکب جهارا یربما نامرق ویمهداز

 ساق یشادنرف و یس هرادا هوس قحا یدلروی ناسحا یتلایا هینوق کوب هرب
 هسورح تلاع ةيمصلتفرعم اشا دجا كندک هئوف هلیبسح یلافغا كکب
 . ردشعا تافو هد ۸۷۵ ندنرهف هدوو شف هناهاش

 نقد هاروا هدنافو هل اب دضممرپ درادکسا هد ۸۷۰ ( یلچ دجا)

 ( دجا ةرق ) یدای یتیدصم یسوبق ابا ید ( ىلج دجا ) رب ردشغلوا
 ریصهعرب هدنداهسرد لا دعب بولوا ندشیلا من ردیسهفیلخ ىلع یدیس
 ید

 دصههرب هداشا حارج ردیسادفنک اشان دارغ صاخ ( ادضنک دچا )
 . ردشلدا نفد ةاروا هدنافو بواب

 (لرف) (اشابدجحا)
 تنطلس فرط توریدتا لزع یکی لیعاعما یردارب ردندندالوا كس راب دنفسا

 یتلایا هروم هنسودنک هرکض یدلوا یسیلاو ساوبسو ینومطسق ندهینس
 :یدلوا توف هداروا یدلروب ناسحا قلاشا و

 بولوا یرارارملس كنرلترضح نان دمج ناطلس ف ( انا دجا )

 ۰ یدلبا اشنا ینعماح كجوک یدلیا لاحزا هدتندخ وا

 هد ۸۷۸ یکللا ةلج كنقطضم هداربش یسیلاو هو ( كن دجا )

 ؛ ردشلنا لاحترا هدلاخو و شمریدتا افطنا ینلابقا مش یلاحترا كينلا راشه

 هدسورپ هدنرصع یرلترضح چاق ردند هدنبشقن .اشم (یهلا دجا )

 1 5 7 نوش ی نا ۳1 ۱۷۷3۳



 بس 9٩ بس
 oN کیا هبدجا ج هدا سب رق هدیع ما هدعاطب یعاقر ند-لاسع ن

 ۰ ردشایا لاحرا

 بواوا ندنسارما ناخ كد زبابم رب دلب ناطلس ( زوک الا ( ( یدجا)

 ۰ ردشعا تافو هدنسهعفو ٥

 نایمرک هدندوع بودا لیصح هدرصع ردیلساویس (یدجا)

 برقم هلیبسح یتفارظ بودا تاقالم هلا كناروعت یدلوا هجاوخ هنلغوا
 راشهبوید هجا ناسکس هلکعد سک اهنیاکب نکیا هدماج روع تح یدلوا

 « زکس زکد رقنمرب هدوشراح زک ودنک » هبلا یوم هصید ردساهب كلاعشب هلا

 هدنلاس ۵ ردشمر و ناتسحا تولوا ظوظحم تاغب هبلا راشم و شعد

 یسهماننایلس هنمان یلچ نایلس ربماردرهام صاش ردشعا تافو هدنشاب ناسکس

 ۰ ردراو یمهلاسرر ندبطو
 یلاوو بحاص ههنطآ هد ۷۸۰ ردندنرالغوا ناضمر ( كدجا )

 دنع رصمرما ینسەع رک یدا عيجشو تھم ردشعا تافو هد ۸۱٩ یدل وا

 . ردشلا هحاودزا تع رصان

 ناخ دمع ناطلس یلج هک ردیم ودخحم كس سایلا یکیاشتنم ) كىدجا )

 توف هداروا بودیک هرکب راید هدعب یدیشلقارب قرهلوا نهر هنراتمضح
 ۰ یدل وا

 كنبراترضح ناخد ناطلس یلچ( یلغواسورخ ) ( كب دجا )
 تافو هدعب یدنلوب هدنابراسحم هليا یلج نایلس ریما بولوا ندشناکدن

 ۱ ۰ یدلیا

 ردشلیا دلوت هدیلویحا یسودنک ردیلبلوسک یردب ( یمور دجا )
 ۰ ردیاش ردشلیا تاف و هدسا ناخدام صع

 ۰ ردردارب یدنفادجم هداز یحزاب ( ناهب دجا )

 رب ینو كرو ردیلماش بولوا یمودحت هاشبرع ندم (دجا )
 تدح و هبقف یدلبا لع لیصح ندهراسو فیرشدیس هداروا هلکعا یل هدنف

 كن رترضح ناخ دمع ناطلس یلچ هلتدوع همور هدلاح ینیدل وا سمقمو

 هدهتف یدلیا لاغتشا هلفیلأت بودبک هماش هد ۸۲٩ ردشلوا لعم هنماظع دالوا

 رودقلابئام» یدلبا لاح راهد ۶ یدننا مظن تاسیبا كب یکیا هدنناعم و كیشب



 س 4۰ بس

 كب ( برعالا میهاربا) ندنسافلخ یعافر رایردوپ اشنا هردو لا
 ترضحندرودص رد وسنم ههیلاراشم رببقیرط یعافرردندهنظمبول واروهشم

 ییقن هرصبو یدنفا یداو نسح چ یرد و یدنفا دم یدهلا ییا

 نددالوا یدنفا ىلع یصش هبعافر ماشم هدیلحو یدنفا دیعس دم دیس

 ۰ راردنایح ربقرهلوا

 هسک ورايا رابتخا یتومص بودا لا رتعاندسان هدنلئاوا ( یودبلا دجا )
 ترضح بودیک هقارع یدا ردا مارم نایب هللا تراشا بویعشنوق هلیا
 رادربخندنراتشرطبول وا قالم هلا یعافر دجا ترضح و یتالبک رداقلادبع

 یدلوا میقم هداطنط هلتدوع هرصم هرکص بدیک هب همرکم ةکم هدعب یدلوا
 یلق بوند باطع هدهکم یدیا رلیا تاعاطو تادابع و زمحا و زع یر

 باب هدرصم بودا لاحرا نکیآ مرتو نسم هد ۰۲۷ یدبا تاذرب عیش

 ۰ رد وسنم هن واسم رک تاذقیرطیودب ردشلدا نفد هب العم

 ۳ ءدراصقا هلبا لالج و هاح كرت نکیا ندنکو لم ع ( هجارق ) ( دجا )

 ۰ ردناعسلد اهز تاذر رصاعم هلیراتمضح ناخروا ناطلس یدلبا نکمت

 (دجا فرمش)
  لثاوا لوا ناخدار ناطلس بلوا همرکم ۀکم ریما هد ۷:۷ ردنالح نب

 , ردغلا لاحرا هد دهع

 دارم ناطلسو شغل ون هدنتمدخ اشا ناعلس ردیلنایمرک ( یاد دجا )

 یرامشا ردراو یسهمانکنج موظنم رد ماش رب شالا تافو هدنرصع لوا

 ۰ یدا هکرت مدق

 نیدجانیدلابطقن نیدلاجات نب ( لاح بحاص) ( یعافرریبک دجا )

 ةرجاهلابردندندافحا یماک لالبدیس یدنفرطیسهدلاو ردیعاف رد نیدلا سمٹ

 . بولوا یکیا شّقلا یتس یدلیا لاحرا هد ۷:۸ یدلوانکقم هدنراوج هیساما
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 . ردشمراقیچ نیعبرا لیقرف بوداخ هرک كي و شمروک هلتحابس ینلب قرف

 محرادبع ر هللادبع , نسح نیدلانع , ساق , یادم , لع, دم یرلم ود

 ىدا , جی ادبع , رع, ناف , عاص, مضخ , نیدلایح « نیدلا ےک, یک

 بولواروهشم هدداقوت ( یعافر نسحدبس ) ندنسهلالس نیدلامجت یبع_ نرلنوب

 ( نیدلاجات ) یرارد ردشلیالاح را هد ٩4٩و شک ااشناعماحرب هدار واهد ۲۳



 تا٩۸ —
 نواب باکر هد ۲ ضیفتلا ندسلا باب ) یذنفا ناسحا

 تأشن ضیفتلاب ندلق ( یدنفا ناسحا ) یدلوا توف هدعب تولوا یی وتکم

 هدعب یدلوا یمیدنفا ناود اشا ییطصم یردارب رتزو هرف یدوف وا نددنفا

 .لیدت هلبأر یلعه نكيا یزیرع ضلخحم ىدا ند ارعش ۰ ردشلبا تافو

 : ۰ ردشللا

 ۱۳۲۷۲۳ یدنل وا غارچ هنلق یدما بوش ندیلاع باب ( كب ناشحا )
 هدنرخ الاعم ر ۲۷۷ یدلوا یسیجلبا هتروا نیار هلیسنا یلوا هدنسهدعقلایذ

 ( كیناسحا )ردشملنا لاحرا هدهلیلق تدمقرهل وا ی رسلح یحنرب هدنراحت

 ۱۳۰۷ یدیشلوا یسنان ربع هلیسنا لوا هلبا ماود ردف هنس قرف هنلق هجرت
 "یدبا بیدا "میلخ ردشملیا لاحرا هدنرخا وا نل والا میر

 نیبام یدیشلوا هفیلخ رس بوشبت ندشلف هیلخاد ( یدنفا سخا )
 ید هل ید ىلا هلیئسح قلوا ییاق تکی نما یلهسور یتاک شاب نوامه

 ردشملبا لاخترا هد ۱۳۹۰ و شلوا ردم هرهام هاش

 نب تباث نب یب ن ىلع نسخا یبا دیس (نیللاوا ) ( یعافر دجا )
 ن, نیسح نب د نب یدهم نب یکم هعافر نسح نب ىلع نب دجا نب مزاح
 هعافر ندندادحا رد ولع مظاک یسوم ترصج نب مهاربا نب یوم ن دجا

 ىلع یردو ه هرصب یحیدج ردنا ادشا ندنوب كالبعافر بوک هب هیلیبشا
 نسح میش ندندال وا دز ندلاخ بوبا ابا ترضخ یراهدلاو ریذک هدادعب

 هدحاطب یدلوت ردادع هلسقر ینهعافر یحاص هنارعشتاقبط ردیسهع رک ك راح

 ردشلوا عفاو هدنسهرق هدبع ما هداروا هد ۸ یرللاحرا هدنم رات ۳۲

 نیضراعلا فیفخ هجرمایلبو هتروا ردندهنظم یسیلک بولوا ولنزک یئادم
 ملح هاش, لضاف , ملام ردشادایهرب دنززوا یداولزویرک د هما عیسو

 زایو قیشاط نوطوا هراقجوچ متبو هرنداف لوط بولوآ ین مضاوتم
 هما ههینس تنسو كنا ماعطر هدنوک یکیا بونک هلا تاقرب شنقو

 كلا بایافش هلبا امد یرالولعمو كلا راهظا هد ادابع لاعإ هلا لسوت
 ۔رضح یافردایص ( نیدلارع دجتا ) ردیفیلأت« دولا ناهرب »یا ندنن انارک

 هدنس هیرق نکنیم هدنزاوج نونعش ناخ هد ٩۷۰ بولوا یدیفح كن زت
 دق رب لوا ناخ ماس ناطلس هنرارزوا ردنوفدم هداروا زدنشلنا لاحرا



 س ۸۸ دن
 یدلیاتافوداراخهد ۸30 ردندهدنبشقن ناکجاوخ (.  اسرابرصنوا )

 . ردتاذ ؛لماک «فراع

 ( لوادمت یمن وها فیرمش )
 یکیرش دمرکم هکمرما هد ۲ ردیمودح هداتق نن یلعن دیعسونا نس>

 “ هشمرندندالوا یدلیا لاحرا هد ۷۰۱ یدلوا ریما القتسم هد ٨4 یدلوا

 ۰ ردراشل وا ريما هفیطع ثیفلاوا "هصیجن
 ( یناث دمت یمن وبا فی رش )

 یمرکی  ردشل وا همرکم کم ریما هدنلاحم را یردب ردیم ودخح تاکرب فرش

 هد931 بودا كا شا هلبا ( دجافیرمث ) یلغوا هرکص ندتموکح هنس ید

 لاحت را هدنهرح ۹٩۱ یدل وا رشم ( نسحفیرمش ) یلغوارکید هدننافو كنا
 هد ۹۸۱ یتافو هدخرات رب ردلاس یکیا زونوا زوب یتسو شعلا یتراما یدلیا
 ( رصان ) ( حجار ) فیرش ندندال وا ردشلتسوک هد ٩۸۳ یاذ و كنلغوا

 ۰ رایدلکه لوبااتسا هدننافو ( رورمس)

 هدنس هض كننابعش ۱۱۸۹ بولوا ندنیسردم ( یدنفایفطصمشیبا )

 .ردنوفدم هدشد راود هدرادکسا ردشعا تافو

 ۲۰۲ یشاب یوسف ردد اماد یدنفا ےھارا كحوک ( افاشسا )

 كنوب ردشلیا لاحرا هدهبعلس لئاوا لاصفنالادعب یدلوا یتیما اا هدنلا وه

 ےھاربا شبا ) یدلیا لاحت را هدنسهخایذ ۱۲۲۸ ( كىلبعاممادجا ) یعودخ

 لوألا ىذاج ۱۲4۱ بولوا یلیدبت كن رلتضح ثلاث علس ناطلس ) اا

 ندنغاچ وایحاتسب ( اغاشبا ) ردنوفدمهدنس هب رت هب دیج یدلیالاحت را هدنسهض

 یکیارب بول وا یثاب یهر هد ۱۲44 یدیشلدبا لع بول وا یشابیحناتسب ب وشیتب
 ۱۲٤١ پولوایثاب یضزرد رکی (انا ےھا ربا شیبا) ردشلیا لاحت راهرکص هنس
 نیما دمت )ی ودع یدلیالاحت راهدنس هغ |یذ ۲۷۹ ردشلواىشا ى وقەد هعق وهد

 ی ا ی ی اب ها و یدلدنانفد هناي بودا لاحترا هدنرخ الا یذاج ۱۲۸۸ نکیآیشاب یبوبق( كب

 .ناطلسهلکب سولهرواقرهنلوبهدنتمدخ كد نالحمیریمایسهرف (  كبهچا )

 ؛ردشلیا تافو قرلوا ندهیاشع یارما بولک هنراتضح ناخروا

 «یدلدبا نفد هنناب بودا لاګرا



 بسم ٩۸۷ بس
 یذاج ۹۸۰ یدتا تدوع بودا چ هد۷۱٩ یدروی ناسحا هفولع

 هغلابمهدنراهطبولوا هداز یعرووتهازت ردن وفدمهداف ویدلیا لاح را هدنلوالا

 ۰ یدلیا فیلأتی( نیسسفلاةاقبط ) بولوا ندهنظمو درحم یدبا ردا
 ) هداز ندلادعس هجاوخ ) ) یدنفا دم دیعسوا (

 النم وسردم هلبا هنام ود تارفطیدلبا دلوت هد ٠۰۰٣ ردم ودع یدنفادعسا

 یدنلوا لوعهد۱۰۳۵ یدلوا یسضاق لوبناتسا هد١ ۰۳4 قره وایمها هکمو

 بول وارکسءهضاق یل وطانا هدنناضمر ۰۳۸یدل وایضاقایناهدنل والایذاج ۰۳۰

 ۱۰ ۹یدلدنالزع هدنمرح ۱۰4۱ یدل وایرکسعیضاق یلیام و رهدنسهدعقلاذ ۹

 كن هنسویدلدنا لزع هدنل والا یذاج ۱۰۰۳ لیا مور ردوص اناهدنسهدعقلایذ

 هدنناضمر ۱۰۹۱ یدلدبالرع هدنسه |یذ ۱۰۵۵یدل وا ملال عج دنس ها

 مالسالا جش اثلث هدنرفص ٤ یدلدیا لص هدنناضمر ۰۳ یدلوا مالسالا عیشا پت

 یلقدنف هدنابعش یدلوا زوما ادا هدیلوسلک هلا لع هدنبجر ٥ یدلوا

 هرونم ندم نداروا یدلدا قف هفصم ور لاحرد هلکمک هنسیلاپ یهدنسهجتاب

 هنغل نم سدق هلفداصت هدنل وی اشا دمع یلهرابیتیو مطعار ردص یدل وا یسالنم

 یعالوف دروف یغیدنلو نکل , ندا هرلنم ماشهدنرورم هتفه ر یدتا لیوح

 باج هلوبناتسا رارکت یراهددناسحا یدلوا یسیضاق هیلوق بویمک ندنلرنم

 یدلدبا نفد هتناي یرد یدنا لاحرا ًابقستسم هدنل والاعیر ۱۰۷۳ رایدریدتا
 یدبا عاش هدهئالث ٌهنسلا هلیصاحت « دیعس » ردتقم هضیرقت هك عو ز لضاف

 مالسالا مش یدنفاهّللا ضيف یم ودخم ردیسء رشه ید قادما ورق ی و

 ۱ ۰ ردشلوا

 ( لوا تاتو فیرتت )
 هه رکم کم ریما هن ر یرد ەد ۳ رد ودحم یگوا د نا نسح فیرش

 -یدلیا اه راد لاګرا ۷ ردشل وا

 ( ینا بلاطوا فیش ) 0

 تراما یدلبا دلوت هد 439 ردیمودیغوان نیسحن نسح فیرش

 .یدلیا لاحرا هدنرخ الایذاج ۱۰۱۲ بولوا لئا 4 همرکم کم

 تولوا ندنسالع ناروت ردیمودحیرا ؛یلاسف دمع ) دجارصتوا )

 ۰یدتا فلات یهبض یاواتف ردكلوا توف هد ٥



 من ۱۸۹
 كنماقم ,یلرادحس هد ۱۲4۷ بولوا یسادنشک نویامه ةنزخ هدنرب یمرکی
 ماع ردشلیا تافو هدنناضمر ۱۲6۱ یدلوا یرظان نویامه نوردنا هدنساغلا

 هدنمرح ۱۳۹۳ لب لیهس یماقمناق برح ناکرا یعودخم یدا قداص, لقام
 یلعهداز یصسب یماخ هللافمایسهعرک وی رردن وفدمهدوا ردشلنا تافو ةا

 " عماجررب هدهعلق نسج هدمورضرا هلنوشزرم ردشعا جوزت یدنفا النم

 ۰ یدتا انب هعشچرب هدطالبو بتکمو

 ۰ ردیمودخ اشا ییطصم یلچ قبسا ردص ( كب قفر ركبوا )
 یذل واهدشرف ویماول هناخهدنهم هد ٥ ینالاریم یوط (اشاب رکبو )

 تراب صیفتلاب هناهاش رکایسع خد ( اشابرکبوبا ) رب یدلیا لاحترا هد ٤

 ۰ ردشلیالاحرا ۱۲۸ شلردنوکهنس ودرا نانسبرع هدعب وه ضسلبا رطینا ولریم
 یرلن ايعا همشط هدنادب قر هلوا یل هبلفو قالوج (اشاب رکیوا )

 هنفنص هککلم هد ۲۱۳ یدیشلوا اولریم هد ۱۲۵۶ هدهرص یرلقدنلا هرکسع

 لاح راهدیناخ دحمل ادبعناطلس صع طسا واهدنتکلع هلکلرب و قلنا ریمریمهلیا لقن

 . نسح یزو ربس ( كيرکبوا ) یدلاق یلغوا رب هدنمان اشاب دجاچباح ردشمطا

 نفد هرادکسا هلبالاحترا هد ۱۳۸+ بولوا یالاربم هناهاش رک اسعردهدازاخا
 ۰ ردشلدا

 هد ۱۲۸۵ هلابنرعطقلوخدلابهرکاسعهدنادمد ۱۲۹۱ (  اش رکیوا)
 ۰ یدلواتوف هرکصهنسجاقرب بول وا اولریم و یماضعا سلح هنس ود را ناتسب ص

 یدلوا یسادخمک هطوا صاخ ضیفتاب هدنوامه نوردنا (اغارکبوا)
 یدلدا نفد هرادکسا هلتوف هدنرخ الاعیرا ۳۸۰

 هطلغ هدنمرحت ۱۲۸۱ سردم ردیل هنهوک (یدنفاندلالالج رکیوبا )
 . یسهفیلخ ناح دمع ندنعاشم هبعافر ردشلوا توف هدعب یدلوا یسالنم

 ۰ ردنوفدمهد ویا زدشلیا تأفو هد ۱۲۹۵ ( یدنفا یلحرکبوا ) جش یلواس

 ) یدنفا دیعس ونا (

 یهاش نارا تولوا ندهنس یالع ردبم ودح یزب ربت هللا عنص جش

 ناینس هدعاسم نکیا هرزوا كعد ینیراتا یدنا هرداصم ینلام بونآ هیبح

 یدسنفا زیزع یمیع یدلک هرکب راد هلتنن تمنع هضرمش مح بوچاق هليا
 هج ازو بودا مارک یرلتضح نایلس ناطلس هنسودنک یدلیا تافو هداروا



 پب Ao تفت

 عیر ۱۳۱ یدلوا یسافا هداعسلاراد هدنحوا نوا كنمرحم ۱۲۳۸ یدلوا

 حلاص , لقا یدلدنا نفد هنسهرت هندیج یدتا لاحترا هدنسهض یرخ الا

 ۱ ۰ ىدا

 ( اشابیدص رکبوا )
 یدلوا ینیما نواه “رص هد ۱۲۲۱ و یثاب یوبق ردبل هروم

 هللادع وشورغ كي یللا کوب هدننمط لیوح ندنسفن یسادخک هدلاو یتمدخو
 روخاربم هد ۲۲۲ لزعلاب یدل وا یشابش واحهد وعلادعب یدیشمر دنا هدهع رد

 یشابشواچ هنن نکیا لوزعم هد ۲۳۰ و یدلوا لوا روخ,ربم هرکصو ینا
 یذاج ۲۲۸ و ینیما هبرا هد ۲۲۷ هدوعلاب یدلردنوک هبهروم ًارومأم بولوا
 هد۳۳بول وا یمیلا ورکبرابدهد ۲۳۲ یدلوایسیلا و كنالس هراز وهدنسهرخ الا
 یظفاح لّیازبا بولوا یسیلاو یلوطاناهدعب نامارقهدنبجر ۲۳۰ یدلدنالرع

 لّیاربا هن هلیکلبلاو یو هد ۲۳۸ و ینرصتم هسورپ لزعلاب هد ۳۷ یدلوا
 هدنلیا مور قرهللق هدنرزوا رهش ناروو یلو هد ۲۳۹ یدلوا یلتفاحم
 هرق هدنلاوش ۲۵۰ یییلاو هلاحرت هدنبجركنهتسوایدلدنا بیست یاد سا

 شوضزویشب كي هلءفر یتارزونکیاهدارواهد ۲4۳ یدلربو یغامس بحاص
 نک اس هدنسیلاب هدنوک ريم اشالاب یترازو هرکص یدلرب و یشاعم تیل وزعم
 یعودح ید ردتقم , ردم ردشعا تافو هدننواكنسه ایذ ۱۲۹۹ یدل وا

 ندلاحر یدبفح ردشلبا تافو بولوا یسالنم بلح هد ۱۲۵۱ ( كب تزع )

 ۵ ۰ ردکب قیفوت دجا

 هدنسهظفاحمالسالا ع قرهلوا یشابوبف( ثچوک ) (اغا رکبوبا)

 یدیشلواندنورت بایرابولوا مضحم ( اغارکبوبا ) ردشلنا تافو هدعب شقلو

 هلروصو ندنفیدنازق بوربدباب ًاددحت ینیدج یارسناویا نالوا قرح
 ` ٠ یدل وا دنفتسم

 دهن بس نوفدن ددال نشنال فال ( )
 ردیمودخ اغا د دیسلا یتوشزرم یردار اغآ هللادبع دیس رادمس ندندافحا
 انا رع هد ۲۳۳ و یصقل وفشاب هدنویاهه ٌهنزخ لوخدلا هنوباسه نوردنا

 تمدخالب هليا وفع ندتهدخو هدنلاوش 4۳و یدلوا رادقوچشاب هدنلاح را
 كنبجر ۵ و یشاب یبهوهف هدنلوالاعیر ٤٤ یدلدا اشا هد وپا مھ نام



 هش واو ر

 ۰ یدا ریپ رب ربکجانم , ىا قوص ردنوفډم هددجا هج هرف ردشملوا

 ۱۲۲۲ یدل وا نواه ةنادوبق ضیفتلاب هدهناسرت ( كي ركب وبا )

 .یدلوا دیهش قرلوا ربسا هبادعا هدنلوالا عیر

 ناکرزاب ندا تافو هد ۲ ( هدازیشاب ناکرزا ) ( یدنفارکب وبا )

 .دبساح مالسالا جش یدل واندناکجا وخ ضیفتلاب ندلق ر دم ودخمافا نسحیاح یشاب
 «یدلدبانفدهد رادکساردشل واتوفهدن بیم رکبیسهدعقلا یذ۱۲۳۲< نکیا یسیج

 اب مس رکیوبا )
 یدلوا یشاب بوب ضیفتلاب ردیسنا مودم كن اشاب مهاربا یلزوب غا

 یسانا ربهابس ۱۱۹۹ یدلوا یلوف قابشاب هعفد جوا هد ۲ ۰ ٩

 هروم ترازو هئراب هدنن ابعش ۱۲۰۲ و ینادوبف هايس رحم ۳ جن ۲۰۱ و

 لیامور هدعبو هنسوب هد ۲۰6 و یظفاحم هئراو هللا كئالس هد ۲۰۳ یسیلا و

 یسیلاو كينالسو یلتفاحم نیتوخ هدنرخالا عير ۲۰٩ یدلوا یسیلاو

 رارکت نوڪ ىج نواو یلففاسح یتخ هسا هللا لیا ما هد ۱

 یماقمناق نویامه باکر هدنجوانوا كنسهمع اید ۲۱۳ یدلوا یسیلاو كينالس
 هرکص نوکچاف رب بولوا یظفاسح زانو هدننوا كنبجر ۲۱4 یدلوا
 هدسب یدلدا ین هنغاط روفکت قر هلوا هرازولا عوفم هلبا نینباد یاضاقت

 ۲۱۷ و هنسوب اناث هدنلوالا یذاج هنسواو روبضا هد ۲۱۰ هلتراز و یاها
 هدنس هدعقلا یذو یسیلا و یلوطانا ۲۲۱ و هرتسیلم ًایفاعتمو هلاجرت هدنمرحجم
 ۱ یدل وایماقمناق فیش یاول ینوکیحنربن وا كنلو الا عیر ۱۲۲۲ ویظفاحم زکدقا

 .  هداروا ردشلر و یغاصس یلیا یلراق هدلاوشو یغاجنس بحاص راصح هرق هدمب
 4 «ردرهام صاشو رورفراعمو قداص ردشلیا تافو هد ۹

 هدعب یدلوا یشاب یحناتسب هد ۲۰۵ و یغالوقهرف ریزو (اغارکبوبا )

 ندلاحر یمودحم ردشلنالاصرا هدیناخ دوم ناطلس رود بولوا یشاب یوبق
 هلن وفهدنناضم ر ۱۲۲۳( اغا رکبوما )یسهدووداقوتندراولکدک ۰ ردکب مهدایجاح

 ۰ یدلدبا نفد هرادکسا

 ( اغارکبوا )

 یراب رهش رادهشزخ هدنلاوش ۱۲۳۰ ردشلدبا بصن یمالغ وبفشاب يجد



 بس ۳ بس

 ابقاعتمورکب رایدهد۲۰۱ و یسیلاو هزنسلسو هلیغلظفاح یزوا هلترازو هدنمرح

 رود هدعب یدلوایسیلاوهنسوهد ۲۰۲ و هیناح هدنناضمر هنسورو یلیا مور
 میش هدسهب بولوایسیلاو بلح هد۲۱۰ ویمیلاورکب راید اینا هد ۹ هلی ال و
 هداز حریم ندناضق یدشح یدلبا لارا هد هکرابم هطخ وا یدلوا مرا

 .ردشملوا توف هدنناضمر ۱۲۲۸ كب قداص دمحم شیورد

 ( اول ) ( اشاب رکب وبجاطا )
 تولوا یرادزفد یس ودرالرعام*اهد ۱۲۰ یدلوا یشاب تسويق ضبفتلاب

 هب دقر ارومأم هدنزکس كنل والا عبر ۸ یدلردنوک هلترافس هنلازج هیسور

 ۱۳۰۵۹ یدل وا یمادصل ترادص تولبردت ود ندرادکسا هدانا ییدلردنوک

 سلاو وغانا هعرازو ابقاعتس::یدنلوا رخ دندرد نوا الو
 لزج ببس یس هظفاحم مدع هد ۱۲۱۳ بولوا یسللاو مصم هدنلاوش ۲۱۰ و

 ۰ یدآ مقتسم ؟ لدتعم ردشلوا توف هدعب یدلوا یرابداو

 یدلوا ناریمریم هرکص یشاب یوق ( هدازرفعج ) (اشابرکبول )
 قرصتم نمرچ هدعب یدنلو هدن رقلفرصتم یرهش رفو راصجهرفق هد ۹

 رخا وا ( ك مها ربا ) یشاب جوبق یمودخح ردشلواتوف هدراهنسوب بواوا

 ۰ ردخیشلب 4 یناخ دوم ناطاسیصع

 لارا هد ۱۳۱۷ بولوا ثدحم ردیلهسور . ( یدنفا رکب وا )

 رخ لوا نوڪ ییا یتافو ىدا لضاف رد متخرب هدنوک یکیا یدلیا

 رکبوا ) ندنراشبورد یسهناخولوم هطاغ ندا تافو هد ۱۲۱۸" ردشمر و

 قابلقش مدلیوس ماهذ مرات یدنک » لوا نوک تلا قتافو هسبا ( هدد

 ۰ ردشمردلب هلا داشنا ینتیب « مدید نایک رد یدنک

 یدلوا نوامه ناود *یدما ضیفثلاب ندیلاع باب ( یدنفا رکبوبا )
 ردشلوا یسیجهبساحت یلوطانا هد ۱۲۱۳ ما دعبو شلدبا لزع هد ۳
 .یدلوا توف هد ۱۲۱٩ هلا بصانم رود

 نمسا هدنس هسصیفللاج هلا رض بولوا یلهرشط ( یدنفا رکبولا )
 مادخسا هدراتمدخ بوئارب هرارومأم هداروا یدنرکوا یطخ ردق قجهوقوا
 یدنفا دجا رکاش یداماد هد ۱۲۱۹ یدلوا رابع بحاضو یتاک هچفک هلا
 توف "الونقم هدنزکس كنلوالا میر ۱۳۲۲۲ یدلوا یرظان هن ارض هنپرب



Tm ۴۲۲ تب 

 ( یدنقارکبوبادیسلا ) ۰ ردندالضف یدلدبا نفد هباشاب مساق بودا لاحرا هد

 یرکا یدلیاتافو هد ۱۲۰۳ شلوا یلیکو سرد هرکصو ماعسرد ردیلمروچ

 هدنوامه نوردنا ردیلع رق ( یدنفاقدص رکیولا ) ۰ ردندالضف یدلدانفد هوبق

 یدلیا لاحرا هدرا هنس و ردشلدا جارخا هلکلسردم بولوا یتاکرس

 یهالنمشعص هد ۱۱۹۹ بول وا ریهش هلکلهدا ناما (یدنفا یزایرکبوا )

 ۰ یدل وا توف هدعب یدیشل وا

 یدیشلوا لوزعم بولوا یماد تک لوق رد رکی ( اغارکب وا )

 لاحرا هدر هنسون یدم هل وا لئات نکیا دوع وم یغلاغا یرصکب هد ۰

 ۰ ردشلا

 هدنل والا عبار ۱۲۰۰ بولوا یماما یمافا هداعسلاراد (  یدنفارکبوبا )

 ییجهرکذن هعلق كج وک ج ورگاب هلقلناکجا وخ هدع:یدل وا یسیح زابهداعسلا راد

 هدنسوبف یرولس ردشلوا توف هدنمرخ ۱۲۰۸ یدلوا یتیما ان نولامش هبقو

 ۰ ردن وفدم

 ندلق ردیمودخم اشاب دجا یلهرسک ( هداز یل هبرسک) ( كیرکبولا )
 یسیجهبساحت فاتقوا كچوک هد ۱۱۵۵ یدلوا ندناکجاوخ نکیا جک ضبفتلا
 هدعبو یرظان هن احگوط ۷۳ یصخزات هد ٨ هلادناسم رودبوریک هشرط هلا

 وب هدنلاوش هنس وا یدلدا لزع هدنناضمر ۱۱۷۸ بولوا لوا "هرکذت

 هد ۹ یدلدا ین هب ین هلا لع هدهللف تدم هد هسدلوا چ همانزور

 هدنمرحم ۸۳ یجهبساحم شاب هدعب یسیج هرک ذن هبلام هد ۸۰ بونلوا قالطا

 یدلوا یشابشواچ ةلاصا هدنناضمر ۸۷ یلیکو یشابشواج هرکص یتاک یرجکی
 قش رادرهد هدنلوالا عیر ٩۷ لوا ةبساحم هدنناضر 1٩٩ هلبصانمرود هدعب

 . یرهکب هرکصو بوبا لوبق هدنهجوت یفلادخک ترادص ۲۰۰ ردشلوا ین

 هدنشب یمرکی كنمرحم ۱۲۰۹ یدلوا ینا قشرادرفد ایا تیاهنو یتاک
 یدا تاذرب مرتحونسم ز انشاروما یدلدا نفد هدجا هجهرق ردشللا لاحرا

 «یدلوا توف هدنس هحایذ ۱۳۲۰۳ ( كیدجا ) ندنیسردم یمودخم

 (لعرم) (اشابرکیوا )
 ردشلوا یساخا یرکب هد ۱۱۹ قر هلوا یسادضتک لوق ضیفنلاب ردرصکت
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 سارا —
 هد هنوف هد ۱۱۰۹ ردیمودحم یلج فرا ( یلج یی ركبوا )

 .ردعاش یدللا لاعرا هد ۱۱۸۹ یدلوا مش هانالوم هاکرد

 وبق یکی هد ۱۱۵۹ هر هدد دع ناو وشم ( هدد رکیوبا ۱

 هداروا ردشلوا توف هدنشب كنبجر ۱۱۸۹ بولوا یضش یسهنامولوم
 «ردهدد قابلا دبع یمودحردراو یسهیسدق بقانمو هناا بتارم ردنوفدم

 لاحرا هد ۱۱۸۷ بولوا ارقلا سر هددسور ( یدنفا رکیوا)
 هردرا و یرا هدنمان نیعلا ةرف یدلبا

 ناطلسو شلیا لوخدهنرالقیدما و ترادص "ییوتکم ( یدننارکبوا )
 "یدما هدنل والایذاج ۱۱۹۲ و تیام ردشلوا ید یسیجهمان زور یعماح دم

 ردنوفدم هداشا ینطصم هجوف یدلیا لاحرا هد ۱۱۹4 بولوا ناود

 بوقیج هلسقلن اکجاوخ ندنواسه نوردنا ( یدنفا یظفح ركبوا )

 ندلا رو نیما هلا لاحرا هد ۱۱۹۸ و یدلوا یراب رهش فرصم هد ۲

 ۱ یدلدبا نفد هنعماح

 ( اشابرکبوا )
 هلیسهرص یدنبد ( جوایلا ) هلنأش ندنکولب یجنچ وا یللا كن ریر کی

 یجچ وا شقلا بولوا یساغا یرهکب هدنرخ الایذاج ۱۱۹۳ یسادک لوف
 ناسحا ترازو هنر هدعب یدلوا یظفاح صراق هلقلناربمربم لزعلاب ینوک

 هن هدنراضق نادغب هد ۱۱۹۸ بولیروک هيا مور هرکص یدلروب

 ردشا وا توف هد

 یدلوا ناربم ريم هرکصو یشاب یوبف ( هدازاشا شع ) (اشارکبوا )

 ردشلوا رومأم هنتیعم یرکسعرس ردن هدهبقرهلوایفرصتم یرفناک هد ۷٩
  هدهبولا هرکص یدلوا صالخ هطاصلا دعب یدلوا رسا هب هیسور هد ۳
 دوج هدلب “فم هداروا هد ۱۱۹۸ یدلوا فرصتم یرفناک قرهلوا مدّعسم

 ًاصاصقو دن هعلف هلتسدرد بولپردنوک مشابم هلکتا لتف قح ریغب یب یدنفا
 ردشلدبا مادعا

 هدنسهدعقلایذ ۱۳۰۰ نکیا سردمو ماعترد رددرک ( یدنفا رکبوا (

 یدا تاذرب خاص شمک یزو نس ردنوفدم هدنس هرد لبلب یدتا لاحترا .

 ۱۲۰۲ ید بولوا ند هفوصتمو سردمو ماعبرد ( یدنفا رکب وا ( رگید



 ےب ۱۸۰ سم

 هفرت لئام, عرکو یضع, نونفو تفرعم بحاص یدلیا لاحرا هدنمرح
 تال هسک كب هقشب ندقدناو سضاح یقاط ره هدقدلوا رزو یدبا تعتشح و

 مریغص دناسم هلاحر مظاما رهظعاردص هدقدل وا ییبما طم ىدا راو ینوتلا

 هنلاصحعسا ترازو هلکللا بارشا یتغیدلوا ردا اعا یریقع یہجوت كن

 بصن كب میهارنا قبسا یبادضتک ترادص هنب هنرب قچناو شلوا ببس
 ۰ ردرلکب هللا دعس هللا دج هللا ءاطع یرلمودحم ردشعود بیرغ ینلدا

 (یدنفا رکیوبا )
 نواه روضحو یسهاب هئردا هدعبو یدلوا یتیما یوتف, سردم ردیداقوت

 یسیضاق لوبناتسا هدننابعش ۱۱۷۷ بولوایمهاب هکم هرکص یدلوا یررقم

 هنسهیکت یدنفا دارم هدوا ردشعا لاحرا هدنرخالا عید ۱۱۷۹ یدلوا

 یسالنم رم زا ( یدنفا دجا ) ی ودحم یدبا لماک , لصاف, یدلدبا نفد

 (كیرکبوا ) ندنبسردم یودخحم كناو هدنشب نوا كناضمر ۱۲۲۰ بولوا

 - هدیفح اشا كلم كبرکب هکرلبدلوا توف هدنشب یمرکی كنرخالا میر ۰
 رمزا ( را ةحولرس رایدلدبا نفد هنعماج ناطلس بش ز ردیلغوا كنس

 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۷۸ یدنفا رکبولا ( هداز یسالنم

 _ ( كت رکبوبا )
 . وچ بونلوا غارچ هنوامه نوردنا هدنلئاوا ردیمودح اشاب دمع زوک هرف
 ةتراب هدنن امز یراترضح ین اث ناخ طصم ناطلس یدلوا یراب رهش رادق

 یکی هرک زکس نواو یعیقوت هعفد جوانوا هدعبردشلوا ینافوفوم یناکحاوخ
 راسو یسیجهبساح یلوطانا هعفد دنچو ینیمافد هعفد ید و یت اک یرج

 كننابعش ۱۱۸۱ الوزعم ندنتناما تفدیدتا رود هنسشُع یهناود تامدخ

 یزو ییس یدلدا نفد هنرف یرد هدنسوبف یرولس ردشلیا لاحرا هدننوا

 .. یدبا لفاعو لماک درمرب شم هلهافر یتفو بولوا زواج

 ودرا هدنیرح ۱۱۸۳ یسادشک لوف ضبفتاب ردیرپکی ( انا رکبوبا )

 رادقوچ ضیفتلبندنوبامهنوردنا ( اغا رکبوبا )رلیدل وادیمشهباغاناهلس یماغا
 هدرادکسا یدلواتوف هد ۱۱۸۰یدلوا یشاب یوبق جوراب هدعب و یرایرهش
 ۱ ۰ رد وفدم

۰ ۰ OPTI ۱ ik o E ها 
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 ۷4 س
 د و و شامم شو كيب قلا هلکلبا افعتسا هدرخالا میس هد ةسیدنل وآ لنص

 ەدەلىلق فه 4 یدل وا یورم هد آسم ناطلس هقص یسهحوز كره

 رض ه یلوسلک هدنرادص لدم e اف ۱ ۵ یدل وا یسلا و هدح

 ناطلس یسهجوز ان هنغلرابتخا هدنرخالا یذاج <۸ یدلدنا داعبا ههيالع
 هدنل والایذاچ ۱ ۳۳ یدنل وا بلح هنداعس رد هرز وا كعا تماقا هدنارس

 ردشمراو هناسقط ییس یدلدا نفد هنتتکم یتیداب هداسسقا یدلیا تافو

 رد رلکب ناعلس و در یاحو یکتا یرلم ود یدا ےقتسم و رده, تد وم

 كب نیما دمع یمودخ رکیدو هد ۱۱۵۳ كب نان سردم ندنرامودخم

 باح هنو ۱۱۹۲ كب ےھارا هدازکب د یباح ندنرادشحو هد ٨

 هد را هنس ۵ ك دع شدوردندنداةحآو ٨ كنیما لړ هدا

 ۱۲۹۰ ندندافحا ردندندال وا جد اشا خاص ندرازو ردراثل با لاحرا

 ۰ ردنابح رب كن تع یمودحم ثاکب تعفر خاص نالوا توف هدنراخرات

 ۱۱۷۱ بولوا یلوق قابشابو یشاب یوبق ق رلاب ( اغا رکب وا )
 «ردشلیا لاحرا لزعلا دعبو شاوآ یشابشواح هدنل والا یذاج

 (اشاپ مساررکیویا)
 هلترافس بولوا یسح اخد یدنفا نطصم یاح باتکلا سر ردیلهردا

 شمروط هنرزوا یعابا یکیا بوشود ندنآ هدنوب وا درج هدنتع نع هبهچک

 ینطصم هلغلوا شم روک هدنزرط رنه یارجا كلرهیمردزسییطوقس هریبنجاو
 و یسیدنفا و شا ناب هروطارعا ییکحودا زنه رب جد كنو یدنفا

 ردشلیا داماد هنسودنک هرخالاب ككردا راستعا هلغمالک | ینیدشرندنتکرح

 ردشل وا لئان هفلن اکجاوخ هدنسهباسوشم ربک هلت هلشهاوخ هغمزاب بووق وا
 هتل ردن ناق هدنس هدعقلا یذ "+۰ تولوا یسح هرک ذب هلام هد ۱۱6٩ و

 ی + هدعب ردشلدا وفع هدندمزا هدهسیدلدا فن 4 هنردا هلا لزع هدکلرب

 دئس وا و تاتکلا نار هدنحر ۷۰: یییما هناسرت ه ده رج ۷*5 و یتاک 7

 نوک نیند یر تا عید ۷۱ ولو یناضنک اد داش
 هژلسسح یدوع هصخ رالب تولوا زومأم هر صم هد ۱۷۱ و شلدا لزع

 ۱۱۷۶ بولوا یییما میم هدنلاوش , ۷۳ ردتشلدبا هداعا هن هد ۲

 ۱۱۷۰ یدلوا یسلاو رصم ًاقاعتمو یسیلاو بلخ ترازو ٌةیراب هدنجز



— ۷۷۸ — 

 ( اشاب رکیوبا )
 هد ۱۱4۳ یدلوا یراپ رهش رادصس هد ۱۱4۰ ضیفنلاب هدنوبامه نوردنا

 دمب ویدلوایسیلاورصم هد 4۷ زوب غا هلترازومد ۱۱5 بودا لاصفتا
 نیدو هرکص هنطا هد ۱۵٩ دبمزا هدنتس هجا یذ ۸ هلناال و رود لزعلا

 ارپ كنم بتلا ین هنسوا بولوا یسلاو هنوف هدنرخالایذاه ۲

 ۰یدبا رب دم و یحاص فراعم یدلناتاف وهدنشد

 «ردیمودخحم اشاب دم ( هداز ناطلس هبفص ) ( كن رکب وا )

 ةترابمد۱۱6۵ بولوانداماهرکصونداعزردیل هنسوب  (اشاب رکب وا )

 هد هن رح هیسورو اينالا هرکصو یدلوا یغوبشاب رکسع هداروا ین ريم رم
 هرق هد ۱۱۵۸ صالمنا دعب یدلوا رسا هنعشد هد ۱۱6۱ یدلوا رومأم

 ۰ یدلنا لاحرا هدعب یدلوا جد یفرصتم بحاص راصح

 و بولوا یدیفح اشا ىلع یلهبرصیق (اشاب رکب وا )

 هدنلوالاعیر ۱۱۵۳ قرهلوا یلوف قاشاب هد هیاسوب یدلوا داماد و ارهک

 بول وا یسشاب یحعاتسب هردا قلارارو للص سد رق هدعب یدلیا لاصفنا

 ۱۱۱۷ ینرصتم هیساما هد ۱۱5۵ هلا هولا رودو شلوا نا ریمریم هرکص

 ۰ ردشلیا لاحرا هدرفرط وا بولوا ینرصتم هّیالع هد

 ) اشا رکب وا جالا ( یزاب ره داماد

 یشاب یوو یرک یترتلاب بولوا ندنسابرقا یدنفا فسو لک ردیلهیالع
 ۱۱۳۰ هدهسیدلاق لصفنم بولوا التبم هنسبغا زوک هنس چاقرب یدلوا
 هدنبحر ۳۵ و بما هل اعرض هدن ابعش ۳ و یناشولب بلوا یاب

 یمیلاو شبحو هدج هلترازو هدنوالا عیر ۷ یدل وا یشابشواج اب

 i کا د 4۱ یاو یکم هدنمرم ۰ بولوا

 - هدعقلا یذو ابرد نادوبق هد ٤٥ یسلاو یلوطانا هدنرخ الا عید 24 و

 هنوف هرکصو یسیلاو هروم هد ۵۳ یسیلاو یلبا مور هد 4۷ یعیقوت هدنس
 بولک همانش الوزعم هدنلوالا عیر ۰ یسیلاو هدج رارکت هدنناضمر ٩

 صاخ هترادص سیر هدنرخ الا عیر ٩۱ یدلوا یلصحم سیر نداروا
 هدنرخالایذاج ٩۲ یدلوا یلفاحشزوسشآ هدلاوش هدهسیدلاق لوزعمهلغل وا
 هلیکلیلا و هدج هدنمرحم ٤ یدلوا نادوبت ًالاث هدنسهدعقلایذیسیللو هنسو

۸ 



 بت ۱٩۷۷

 یشابشواچ هد ۱۱۳۰ "یماغا رایهاپس, یشاب یوبق (اغا رکب وا )
 ۰ ردنوفدم هدیوا یدلبا تافو هد ۱۱۳۷ :یدلوا یتیما ریش هرکض

 توتر ینادضتک لوق ردنریکی » هور ل ا یکتا
 هدنورضرا هلال هدنرفص ۱۱۳۸ یدلوا یسانا یرضکی هدناضمر ۱۱۳۷

 ۱۱۳۷ لزعلاب یدلوا یسکب رلکب مورمضرا هدهب یدلیا راستخا دعاقت

 نامعلو رع یرالغوا یدنلوا نفد هنغلرانم اشا ىلع ,قیتع یدلبا تافو هد

 ۰ ردرا اشا

 ویظفاع صرات بولواندارعا (  هداز اشاب دیج ) . ( اشاب رکبوبا )

 هولا ( هدازسیج ) ( اشا رکبوا) ردشلوا یقرصتهدابودرا هد ۷

 هدلاوشهنسواو شاوایسیکب رلکب نوزبرطهدنرخ الا یذاج ۱۱۳۰ ندنکلکی
 یربش رقوراصح هرق هد ۱۱۰ بولوا یسیلا و ساوبس هدعب ردشلدا لزع

 دیناربا ةطخ هدیسیکیاو یدلدبا رومأم هنتیعن یرکسعرس نادم هلنراقاهس
 ۱ ٠۰ رلیدلیا لارا هدنن ابراحم

 ردسودخت یدنفا حون یشاسیکح ( هدازیکح ) ( یدنفا رکب وا )
 ىش هکم اقاعتمو یذل وا یسالنم هئردا هدعب و كيالس هد ۱۱۳۲ سردم

 كنبحر ۱۱46 ردشلوا ینیضاق لوبناتسا هدنلوالا یداج ۱۱:۳ بولوا
 یدلدا نفد هنناب یردب هداشان یطصم هجوق بودبا تافو هدنشب یجرکی

 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۰۷ ( یدنفا دمع داد ادخ ) ندنیسردم یمودح

 بولوا یسالتمرادکسا, سردم ( یداماد یماک) ( یدنفا رکبوبا )
 . یدلوا توف هدعب یدنا لاصفنا هد ۱

 ند کجاوخ بوشش ندیلام باب (یدشنفا یسودرف رکب وا )
 ولئا هرکصیدلیاماودهنس چ اقرب قرهلوایسیج هبساحت یلوطاناهد ۱۱۳۵ یدلوا

 ۱۱45 یدلوا ینتمارفد هدعنو لوا همانزور هدناعش ۱46 و یسیخهلاقم

 ۰ یدا لکد ردتقم هلی هل هباسل "هرادا یدلیا تافو هدنلوالا عیر
 یدل وا یراب ربش رادقوچ شیفتلاب ندنوناه نوردنا (اغا رکب وا )
 هدنسادرف كنوکح یغنیذتلوا جارخا هایفلادفتک راج وق هدناضهر ۹
 :ردشملوا توف ةا قرهلوالاچم رغزندنسغ | هقعاص هنعماج د زباب ناطلس
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 دس 1390۳۲۷ تم

 یسلاو هنطا هد ۱۱۱۰ بولوا ندارما ردیلکیرود ( اشا رکب وا )

 ۰ ردشلیا تافو هدعب یدلوا یسیلاو شعم هد ۱۱۲۰ و بولوا

 - ادتک لوق هدنس هلسلس یزید رددوبنرا (یلد)" (اشاب رکی وا )

 ۱۱۳۲۵ ردشغل وا نیبعت یشاب نابکس هد ۱۱۳۲۳ و شلدا دعاقن بول وا یم

 ثلاوش بولوا یماقا یربهلی نوک :یمینزکس یهرکی :تنرخالا یذاج
 سالک هد ۱۲۰ یدلوا فرصتم هنغا یس لیدنتسوک هلقلنا رم ريم هدندرد

 ۰ رداشا رعیم ودحم یدلیا تافو الوتقم هد هکج هد ۱۱۳۷ یدلربو یاس

 ۱۱۲۹ شلوا یسادنتک هناسرت بونشش ندهناسرت - (اشاب رکب وا )

 هداروابول وا یسیکب راکب سنوت هد ۱۱۳۲ و یسیکب رلکب بض سلبارط هد
 ۱ ۰ ردشل وا توف

 ( هرق ) ( یدنفارکب وبا )

 هرکص بودیک هزاج هلا دوم نن دچا نب كس مے یر رج ردیلنا ورش

 هد ۳ یدلوا اعم هباشاب ها ربا نایب یمیلاو رصم یدلک هرصم

 هحوع هدهباس وا و هب یلج نیسح ندنسایرقا اشا دجا لضاف بولک هتداعسرد

 یبناک نورب هنزخ هلیسهنر ناکجاوخ بودا باستا هاشاب نیسح هداز

 راصاخ بودا ددرت هلف "عم "هرک اذم هباشاب يطصم هرف هد ۱۰۹۰ ید) وا

 یراوس هر اقم هد ۱۰۹۳ یدلوا یبیجهبساحم یلوطاتاو یسهجاوخ ندعم و

 ۳۱ یناوا لرع مد ۱:۹۵ تولوا یتاک یرصکی مدنس مزنضاح اوو
 ناصبلپا هدترادص اشاب طصم هداز لوک یدلوا باتکلا سر هد

 -اوخ هدنن رادصاشابسالا یدتیک ه هروم قرهلوا ( اشا ركبوا ) هلیلیکی رلکب

 ¥ ثلا لوا همان زور هعفد یکیا رب ا هداعا یغلن کج

 ۱۲۲ یعیفوت اینا هدنلوالا عید ۸ باتکلا سیر انا هد ۱۱۵ یعیقوت

 شاب هدعب یدلدا لزع هدندمزا بولوا باتکلا سر الا هدنسهملا یذ

 ۱۲۵ و لوا همان زورو یت اک یرهکی رارکتو ینیما هنا ر ضو یجهبساحم

 هناض رضایت هد ۱۳۰ ینیمآ رفد هرکص هام جاقر و بانكا شر بار مچ

 یدلربدتا مدسقت ه اکجاوخ رک او یدلوا ینا قش رادرفد تیامنو نما

 ردنوفدم هدناوج یسهناخ هدهیناعلس یدلیا لاحرا هدنزکس كنناضمر ۵

 ۰ ردرا ویعید حرم هنل وادلج كفاص و رات ,رد عاش , یشنملضاف * ملاع ,لقاع



 س ٩ ۵ س

 لاف نامرفاب یدل وا یهاشدا م ولعم هلق وس لا هداز یلیر وک بول وا رهام

 ٠ ردشلا یماتوا هلکلبا هج رت ندناسل نیت ال ییاتک مان یسلطا یابفا رغج

 (اشاب رکیوبا )
 هد ۱۰۹۸ یدلوا یمادک لوق ضیفتلاب ندنغاچوا یرجفکی ردیلهیطالم

 یدل وا یطفاح ولل دم هلت راز و هد ۱۹ ه دع) یدنل وا قف ه وللدم هللا لص

 ناوک هللنع هدندم زا هلببسح یرادنقا مدع واشن را یدل وایساغا یر کی هد ۰۷

 یظفاح ول ویدنلو هدنرح بول وا یسیلاو یلوطانا هد ۱۱۰۳ یدلوا یظفاحم

 هدرصالح هد ۳ توراتروق هلا هب دف یسفن یدل واریسا رزومد هدنغب دل وا

 ۰ یدلیا لاح را هدار وا یدلر و یغاصس شعر

 ۱۱۰۷ بولوا ندنیسرس ردیلشعم ( یلاتق ) ی رکیوبا)
 ۰ یدلواتوف هدنبجر

 هد ۱۱۱۳ بول وایسالنم اسینغم , سردم ردیلهنردا (يدنفا رکیوبا )
 ۱ ۰ یدلبا تافو

 یسالنمهن ردا زدیم ودحم یدنفا قابلادبع ( جوک ) ( یدنفا رکبوبا )

 ۰ یدتا تاقف و هدند ردن وا یرخ الایذاج °111 یدل وا یسها دک ه دعل

 ( هرف ) ( یدنفا رکبوبا )
 , سردم یدلبا دلوت هد هربت ردم ودح یدنفا دچ.ا یراصح لزوک

 لوطا اهدنابعش بول وا یس یلوطانا هدنجر ۱۲ یدلدا لع ەدەدعقل|ىذ

 ردنوفدمهدحتاف یدلیا لاحرا هدنسبدنوا كنلاوش ۱۱۱5 یدلوا یرکسعیضاق

 هلی دنفا دچا مالسالا شی رللغ وا ىدا رهام هدنفره لاقتالا عيرس , لضاف

 ۰ رددنفا نا ندرودص

 یفرصتن ناب هنیرپ كب نایلس یردپ (كبولد) (كبركب وبا)
 هد ۱۱۱۵ بونازقمانهدنسیلاوح روز رهش رد وسنم 6و یرېن وچ رکب یدلوا

 .ىیدابا لاصرا ارم اتم هلکقشلا یتافو هد هئردا تن رد ۱

 دیس ناکر زاب ردیلغوا رضخ یلساوط (هرق) (یدنفا رکب وا )
 نکیا یئا یکرب بول وا ندنسردم یدا یداماد كناذ مان مرکلا دع



NNتو  

 عیر ۱۰4۸ یدلیا لاسرا هلوبناتسا هد ۱۰۷ لزعلاب هلغغ وا تباکش هدنقح
 ِ یدلدیا نفد هنسهناخحم ولوم ویف یک یدلبا تاق ودنل والا

 ( اش ركبوا ) ۱
 ینادناموف زکدفا هد ۱۰6۰ یدلوا یماشا سودر ضدفتلاب ندهاسرت

 یدلیا لاحرا هدنناضمر ۱۰۵۵ یدلوا ایرد نادوبق هدنمرح ۱۰۵6 یدلوا

 ۰ یدلوا یسیکب رلکب سنوت هد ۱۰6۵ بولوا یلغوار شعثلی
 توف هد ۱۰۱۲ بولوا ندسردم ( جوک ) ( یدنفا رکب وبا )

 ۰ یدل وا

 درم هیتولخ بوقمی جش ردیلهسورپ . (یدفا یرکاذ رکبوبا )
 یدل واماماو میش مدندجسم یسهلحمقلنارفعز هدهسور و یدلوا رک اذ بولوا
 عماح یدحهس وا یدا مصع داتسا هدناوصاو راکذا یدلوا توف هد ۷

 ۹ ۰ ردن وفدم هدنن رق یدلبا

 ًادیدح یتیدصسم حوصن یغابروق بولوا ندربخ بابرا( رکبوبا جاا)
 ۰ ردنوفدم هددجا هحو رف یدلبا ه والع بتکمر بودا اشنا

 (یلد) (اشا رکبوبا )
 یسلا و بلح هلترازو هد۱۰۹۲ ضدفتلاب بول وایمادٌخک اشا قطصم نال

 توف الوتقم هلیسمر و ینوغروتسوا هد ۱۰۹۶ یدلوا یظفاح نوغروتسواو
 ۱ + یدل وا

 یدلوایسیلاوهنسو هلترازو هد ۱۰۸۸ یقرتلاب (هرف) (اشاب رکبوبا )
 ۰ ردشعشود دیهش هدنکوا هلو هد۱۰۹۵ هلتالو رود هدعب

 ات ود هد ۱۰۹۸ بولوا ندهبرح يارما ردیلزفاس (اشاب رکبوبا )

 ۰ یدل واتوف دعب یدلوا ینادناموق

 یلع یتلصو بول وا ندرای بارا ردیلهحزوا ( انایرکذ رکبوا )
 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۰۰ يدا عاشر یسهدرک تبر كل

 یداقو و یدشحیدنفادچا هدازیلبدرا ) جوک ) ( یدنفا کی وبا ۱

 سدق ؛سردمیدل وا داماد 4 یدنفا دجا یظعا و هيف وصايا ردیم ودخم یدنفا ىلع
 ۰ یدلوا توف هد ۱۱۰۱ بولوا یسالنم

 بلح سردم ردیمودحم مارهب قشمد ( یایفارغچ ) ( یدنفارکب وبا ۱

 هدهیضابرمولع ردشلواتوف هدنرخ الیذاج ۱۱۰۲ الوزعم یدلوا یمالنم



۷ 

 دادن كلا راشم ناطلس ردشش وا 2 زارکبت + هلیسدنام رف : نقش هدام

 كلام مص هدر اخ نال ناطلس رود دادغب هقول ردندببسوت یکلعاف

 « یدیشلدیا

 هد ۱۰۳۲ بولوا یسالنم دادغب , سردم ردیلهس ور ( یدنفا 3 وا ۱

 ۰ یدا یحاص هلماعم نسحو ت ربصب یدلوا توف "ال وزعم

 یدلوا لعم هباشاب نسح مداخ : سردم ردیلوطانا ( یدنفا ركبوا )

 یدلوا بوکنم هلتیکن كنساشا هد ۱۰۰۷ یدلوا یسالنم هنسو هد ۰

 توف هد ۱۰۳۲ هرکص هنس یکیا نوا قرهلوا یسیتفم كينالسو زا ریس هدعب

 ۱ ۰" یدا خاص , ملامیدل وا

 ( اشاب رکیوا )
 - هراحم راحت و یرکا بولوا درکاشو هفیلخ هدنسهلباقمولتا ردیلاسینغم
 مي ینوب اه ۀکس یدلوا رادزفد هترواو كچوک هرکصو یسهلباقم هدنرا
 لوباتسا هد۱۰۳ یدلرب و یتراظن هناگمض هد ۱۰۲۷ ندنبسح یسلیا

 هدننابعس ۱۰۳۷ یدلوا رادّیفد شا هواه ی ودرا هدعب بول وا یرادزتفد

 ۱۰۳۹ یداوا یسیلاو یلیا مور هرکص بولوا یماقماق ترادص هلترازو
 ندشقلا یس ردنوفدم هدوپوط یشاب یدسلوا توف "الوتفم هدنرخ الاعیر

 هکس حالصا ردراو یا هدن رق یغانوف یا میلسو ملح نیدنم ز واصم

 ۰ ردشملوب هدنتمدخ

 لصوم هد ۱۰4۰ یدلوا روخا ريم لوي ضیفتلاب  (اشاد رکبوبا )

 ارا یدلوا فلا و هنسوب هد ۰ تو ۳ راو ا

 ٠ دیا مدآ برخ , نسم یدلیا

 لصوم هرکصو رصب بولوا بولوا ندارما( هرق) ( اشا رکبوبا )

 ۰ یاللوا تروق و دنا فکس لوا یمیکب رلکب

 باتکلایش ر هد ۱۰۵ بوش نددیلاع باب ( یدنفا یقدص رکب وبا )

 * یدلوا توفو لع هد ٠٠٥۹ تونلواتصاابنات هد ۱۰۵۷ لزعلادعب یدل وا

 ردندندافحا كن رات صح يمور نیدلالالج انالوم ( یلچ رکب وبا )

 هدنش رشت یی هی وف عبا رناخدامع ناطاسیدل وا دعاق هب الوم هداج هد ۳



ak ۹۴ A بوس 

 2م رات هکرت « یسیلد سبردا ځرات لیذ  نسحم هجرت " هاشهزاوخ هریخذ

 « راعشا ناوبد هدهئالث هنسلا اینا صصق یناقع

 "ردرعاش یدلوا توف هد ۱۰۳۰ ردندالع -  (یکلا لضفلا وا )
 الف ماش ° لح + ینردم نصص ردیافونم  (یدنفا ثا ولآ )

 یسهدآز هریشمه یدا بیدا «ندتم « خاص یدلوا توف هد ٩٤٤ یدلوا

 رددنفا دم ( هداز یثبل ) یرب ندند افحا رد ( یدنفا ىلع ندلا ءالع )

 ندنمظ اعا ییفاشو یتولخ ردیمودحګ یوج فرعم ( ءاقولا وبا )

 یدا هدنشاب ناسکس یدلیا تاف و هد ۱ ` تول وا

 نکیا یسیتفم یعفاش بلح ردیمودخ یلح ر۴ (یضرعلا ءافولا وا ) ۱
 یذلبا لارا هد ۰

 < ردرد ار یدنفا داوا وا یلح » ( یدنفا نیلا وا )

 ناطلس رصع بولوا نداما نانلو هدننرح ناریا (كم ركب ونا)

 ردشعا لاح را هدل وا ناعلس

 هرب هدننافو بولوا یدرم هفیلخ یجاح ردیلواس ( یدنفا رکبوا )
 یدتا مضاوتمو روبص یدتا تافو هد ٩۳۵ یدلوا میش

iردیمودخحم یدنفا ندلا رخ یاح ندنالع هفک  

 یدلیا قیرط لیمات ندخاشم هداروا بودیک هرصم هلا لع لیصح هد

 لها ردنوفدم هدهواز یدلوا توف هد ۹۷۰ یدیب هکت هلبا ریمعت 1:
 یدیا لاح

 مدت کر ۱۰۱۳ نیر دیک چلا ( یدقا رکی وا )
 یدنا لضاف ردنوفدم هدنسوشهردا یدل وا

 .اوعد فرصتو طبض هد ۱۰۳۲ یدادغب یماب ءوس - ( اشا ركبوا )

 هلناشام هنهاشنا را نوجما قلواقفوم هدنراومج ات راک هدهرص وشب ول واهدنس

 هدهرص یغیدلوا ینا دادغب ندنفرط سابع هاشو یدلآ یتمان ( ناخ اطع )

 . یدادغب هرابناربا هلکلبا ناسحا ه ودنک یدادفب هلقلاشأب هبنس تنطلس

 یس وپق دادغب بوردناق ید شیورد یمودحم هبا هاش یدشامر و

 دلش ی یضاقو ییشادنرف و قو و شخوص 4ب ورګا Rp تور دجا



 بس ٩۷ تم

 ۱۲۷ بول واندنس ابا فیرشماش ( هداز یدایم ) ( یدنفادوعسلاون| (

 (یدنفادجا) هدازییسح یلماش هدهرصوب یدلوا یسهباب ریمزاهدنس هدعقلایذ

 توفدعب ردشلروی ناسحا هاب وه ( یدنفا اصدم ) ندنسال دادغب و
 ۱ رلیدل وا

 ثیغلا وا فیرش)
 لزتشم هدنراما هلبرارداربهدنافو یردب ردیم ودخم دم یمنونا همرکم کم ریما

 یدل وابولغم هن راشادنرف هرکصهدسیدل والثات هنراما هد ۷۰6 یدلوا فلتخحم و

 یدل وا لوتقم هدب هصیجخ یردارب V14 هدسدل روک هت راما اش هد ۳

 (شاشغلا ثیغلاوا (

 هيلا ةبذج هرکص یدلوا رهامهدش دح و ریسفت بودا لیصحهدار وا ردیلسنوت
 یدتک هب هعرکم کم هدنن افو یضحش یدتا تیانا ندددج دمع ج بوشیرا

 ملاع یدا زواجم یییللا یتس یدلوا توف هدنبجر ۱۰۳۱ یدو هدندابعو
 هلوقمهت یدا رزتسوک لابفاهران روتک یراخت بانک یداتمارک بحاصلضاف

 هنههن كی یتخ :یدربدکیز باتک دحنب ید رلبا اشا هدنلوا ضرع باتک

 یدلنا لاحرا هد ۱۰۳5 ځد دمت دیس یسهفیلخ یدبا راو یراځ
 ییذهت ۀیشاح یدلیا لاحترا هد ۹۵۰ ردند عیال (یدیعسلا مفلاوبا)

 یدلپا فیلأت

 ردندناد اس تولوا ندنسهذمالت نیدلا ماصع دیس ( يما محلا ودا )

 تافنصت بول وا مکحو مولع عماجیدلواتوف ٩۷٩ یدلیالیصح هد یار وام
 (قدنفا دن لضفلا وا ) ردننحاص

 یسضاق 4 سلبارط اتم س رادسم زدیم ود ییلد سب ردا رک سعبضاق

 هنس ۳۳ یدلوا رادزفد شاب هدعب یرادرتفد یلوط انا هرکس یددوا

 تالار هان و نکتش هده ز رظان هبایرد هد هناک وط بولو هدنرلقل راد زتفد

 تم نع كرد تب دقح یدنا قرص هندابعو لع یادش رمش تاق وا یدلیا

 عهاح هدشقوب ت وو نما 24 اع وط یدل وا توف هد ۹۸۲ :بویشهدا

 * یفنه " ملام یدنل وانفد هدار وا ردیسانم رات (عماؤاریخ) هکردراویتسکم و

 قرظ نکیا راردناایرد ریسهدن ور یدنفایم ودم یکیا شعب یدا بیدا * لماک
 هجرت « ظعا و نیتح سه قم رب 6 ینافیل اف » یدیشا وا نالا هل را وا



 س ٩۷ ٩ و

 یدلوا توف هدنرخ الا یذاج ٩۷۷ یدلوا روعشلا لتخ بول وا ملا ( یدنفا

 حور ) یهود كلا بولوا انا نسح یتادضنک یدنفا دوعسلاوبا

 ردشلا لاحرا هد41۰ بولوا صاشر/یلسوه ریلدو چک ( یلچ
 توف هد ۱۰۵۰ ردنم ودحم یناروک "یلح دم ( یدنفآادوعسلاوبا )

 رد ماش ردشل وا

 ; سردم رد ودح ینارعش ےح رلادبع )هدازینارعش ( یدنفا دوعسلا وبا (

 ی وطانا ولنع هدنرفص ۱۰۰۷ یدلوا یسیضاق لوباتساهد ٠۰٣۷ .بول وا التم

 ندنیس رذم ی ودحمیدنالضاف و ثدح ید تاف و هد۱۰۸۲ یدل وا دعاقتم هلیس هنا

 ( ناضمردحم ) ندیلاوم یرلمودحم یدلبا تافو هد۱۱۰5 ( یدنفا دم )

 ۰ رددنفا باهوا دبع ندیلاوم هدم ودحر كن دنفا دوعسلا وا رد دنفا

 ۰ ردیمودحمیدنفادعنا( هدازندلادعسهج اوخ (یدنفا دخدوعلاوا)
 دمع نب یدنفا یا دبع یضش اشا دمحم . (یدنفا دمع دوعسلاوا )

 ءرقنا 4ها هسوربو سردم ردندندافحا یدنفا دوم یئاده ردیمودخم
 ۰ ىدا قالخالاببط یدلوا توف هدنبخر ۱۱۰۰ یدل وا یسضاق

 ۰ ردس ودحم یدنفا لیعاسا ( هداز یدن رس ) ( یدنفا دوعسلا وا )

 تولوا یبیتقم هفُگ تدم هنض زووا یمرکی ( یدنفا دوعسلاوا )

 ناخ هددلات ذضد یارک نالبق هد ۱۱:۲ یدلروی ناسخا یسهاب تیولوم

 هرکصهنس یکیارب و شمربدتا عفر ینسهنر بودا یعس هنسالجاو ین هشلوا
 لاحرا هدناضمر ۱۱۹۹ ( یدنفا دوعسلاوا ) ندناضف فارشاردشل واتوف

 ۰ ردشش وا نفد هنسوبف هنردا یدلیا

 ردشلوا یثابیغراصبوقیج ندهطوا صاخ (یدنفا دوعسلا وا)

 فرصم هلبصانم رود بوقبح هلا یکلیج هبساحم فاقوا كحوت هد ۸

 ردنوفدم هدشاطابف یدلیا لاحشرا ۱۱۹۳۲ نکیا یبناک

 هدنشاب ۱۱۳ بول وا ند ص مماشم ردیلس دف ( یدنفا دوعسلا وا )

 قاشم یدلروتک هداعمرد هدنتحشم یدنفا هللا دبع هدازیرد هدلاحیعیدل وا

 هنولامش نیبام فیطلتلا لجال یمودنک و شلاق شوهب بویم هنایط هب هرفس

 هدی کس نوا كنب رفص ۱۲۲۸ ردشمام هل راق بجه وامه ر وضح هد هسب د) و

 یدنل وا نفد ةدنس هاکسا ناب یدیاهدنش رط یدنبشقت ردشا؛ا تافو



SSEی  

 ردنوفدم هد ن رق یدنفا ریما كچوک هدیوا یدلیا تاف و هدن_بکدا الت و

 کا یک تارضاخم ایفا رغج بط «قتم “ فیفع یدا راو یتنکل هدنناسل

 ردنوفدمهدننابیدلیاتاف و هد ۲۷۲ مناخ همطاف یسهع رک یدبا رادربخ ندف راعم
 سردم بول وا ی ودخت یدنفا محسرلادبع فاش الا ( بیقن یدنفا دمع ریمناونا )

 هدنراتب اب سد ربقو هلردا یدلوا یسهاب لوبناتسا هدنرفص ۱۳۹۳ هکموالمو

 ردشعا لاحرا هدسدربف ینوک یحزوقطنوا كننابعش ۱۳۰۸ بونلوب

 ( یدنفا یدامملا دم دوعسلاوا )

 ا دلو دب نوا كن رفص ۸4٩ ردیمود طصم یلیوک سردم

 - عیر ۹4۰ نداروو یسالنم هسورپ هدنلاوش ٩۳۲ , سردم ۲ لیصعلاب

 ىيا مور هد والا عیر 54 ندماقم و و یسیضاق لوس تب دن رجلا

۰ 

 - یذاج ۹۸۳ یدل وا مالسالا حس هدنناعش ۹۵6 د نددنسمو و یرکسمیشاق

 لاس یدب یمرغب یصسم و ید نایک یس ردشللا لاحرا هدنشد كنل والا

 رد شايق یدنفا نانسیفحم ینیزامن ردلاس رب یللا یماضق موعو هام زوقط
 یسالع نیش رش نیمرح یدلدیا نفد هنسهحاس یرلشکم هدنس هداح بو ابا

 ی هیاشع نیناوق رلیدلیا عورش هنسادا باغ ةولص هدنرکدتسشیا یتیراتافو

 هد ۱:۱۲ هدنوکر «رکیدو ۱4۱۳ هدنوکر ردشللا قسبطت قح هشمثعرش
 نکیا هق از ونکیا یسهفیظ و هہمالسا تڪشمەدننامز ردروهشم یکیدر و یوتف

 ةا ووي دلم هف و هدنماتخ یریسغن یکیدلیا فلت یدل دیا غالبا هزوشب

 یس حە یکیا ردلوبقم ندفاشک و یواضب یضاق یریسفت یدنل وا مض اهد

 : هلدوقن فق وهدازیوجیدلرب ونذا هالط هنخاسنتسا ب ولی ردن وک هنیش رمش نیمرح
 هنساشا لنیشم فاقواتاذ وب هد هسا شايا جرد هب راتو ا

 تی یدنل وا ثادحا هدننامز یکل رکسعیضاق تمزالم یدرواضر اک

 , تیهم , هیجو , بیدا یدبا یلزوب هج زوا نیضراعلا فیفخ , یلیوب نوزوا
 اشرا » ( ییلأت ) یدا نم هلوا رداق.هزوس هسی هدنروضح بولو! دهاز
 یسهیشاح عوب باتک ندهاده , یوتف ٌهعومم , یریسفن مان « میلسلا لقعلاد

 یذاج ٩۷۰ بوا وا سردم یمهسردم هدازهش ( یدنفادجا ) ندن رام ودخم
 یرع بولوا لضاف رد وفدم هدن :دتکمیردیردشلیا لاحرا هدنشاب ۲۹ هدنلوالا
 قطص» ندرودص و یلج دک یرلم ودحم ر کید یدا رده هن داشنا رعش

 e درع ( ی ودع كنا کرد ) یدنفا هللارصن ( شا یزد رد دنا



 ۸ تم

 هدنس دع اید ۱۰۹۳ ردشمام هلواقفوم هد هسدلبا ب رح هرکتردهلکنو

 ۰. یدلیالاح را

 ندنسالم بلح ر دیم ودخحم یناوللا دمحم ن نج راآدبع ) یدنفا داوطا وبا (

 هدعب یدیاالعلا سایر ویتقم هدبلحهنس زوتّوایدل واسردم ءد ۱۰۱5 بولوا

 یردار ردن وفدم هدجااهرق یدلبا تاقوهد ۱۰۳۹ یدلرب و یس هیأت تیولوم

 لاترا هدنروره هنس جاقرب نکیا یلیکح و سرد ید ( یدنفا نیلاوبا )
 ۱ ردشطا

 ( هدا زداماد ) ( یدنفا دجا ربا وا )

 .ردیمودخم یدنفا حمار ییطصم ند رودص یداماد یدنقا یب هداز یراقن
 . هد ۱۱۱۹ بول وا یسیضاق لوباتسا هدننابعش ۱۱۱۸ بولوا النم  سردم

 یدلیالاصفنا هد ۱۱۳۳ بول وا وطاتا ردص هدنناّضهر ۱۱۲۲ یدلبا لاصفنا

 لام ور هتسررب الا هد ۱۱۳۷ و انا هد ۱۱۳۱ و الو هدن رخالا میر ۷

 7 یدل وا مالسالاشهدنسیدب یمرکی كننابعش ۱۱46 یدل وا یرکسعضاق

 هد ههلدوس هرکصو هدهردک وی یدلدبا لرعینوک یھکیا نوا كنل والایذاچ

 یدنفادارم جش ەديجناشنەدب وایدلیا لاح را هدنس هایذ ۱۱۵4 یدل وا نکاس

 نوفدم هداروا یبهیکتو یدبا دان یفوص " ملام یاباب ۰ یدلدیا نفد هدنسهیکت
 جول وا یدلیا لیوح هب هیکت یسودنک بودا ان قرەلوا هسردم یرد نالوا

 ندناضق یرادهنزخ« رددنفا فراع دم ی ودع كنا ویدنفا دامدجشیدضح و

 ندنعابا ردشفق وا نفد هنس وبف هنردا بودا تافو هد ۱۱۷۱ یدنفا ناغع

 . هدننابعش ۱۱۹۹ بولوا یمادتک رابع هدنغاجوا رادحلس انا ناثع یلهنسو
 ۰ ردشف وا نفد هاروا بودا تافو

 یمالنم هطلغ هدنلاوش ۱۱۸۲ و سردم (یدنفا نسح ریظناولا )
 ۰ ردنوفدم هدنسوبق هلردا یدلبا لاحترا هد ۱۱۹۱ بول وا

 یدنفا دمع مالسالا جش هداز النم فیش (یدنفا دم ريظناوبا )

 یسالنمكيالس ۱۳۱۹ بولوا سردم هدننس رفص یدلبا دلو ۱۱۸۸ ندنلص

 هد ۲۳۵ و یم النم هر ونم هن دم هدنرخالا عید ۱ یمالنم ماش ۹

 ۱۳۳۸ یدل وا فرمشالا تبع هدنن وا كنل والا عید ۷ و یسضاق لوباتسا

 سس بم نر تر را اس اقا تا



 راو 3

 بس ۱٩۱۷ تس

 وشراق هنس وا بول وایسلا و هت راپسا هلهلظفاحم نل وبك هد ۱۳۰ یرکشع سم شیت

 یاا هد ۱۳۲ ردشلدا ین هلباهبر عفر ههیلسا هدعبو شلوا یظفاحم هنوط
 'ًارخؤم یدلوا لصفنم هدنرورم تدم رب و یعاقماق یلاو هنردا هلی رازو

 یطظفاح ندو هرکصو یسیلاونوربلقویزوا هد ۱۱۰ بولوایسبلا و هفک
 زا یدلوا یسیلاو كيالش ۱۱4۸ تولوا یسیلا و دیرک هدنرفص ۱۱4۵ و

 ۰ یدا :ندنفادص و تیاردبایرا ردشلیا لاح راه رکص

 لاحرا هد ۸۵۵ تولوا زعم هن رات صح ینا ناخدمعناطلس ( دیجنا)

 نا ( ۳ ندال ردرا و یمهشاح هب یواضب ردیاش هد هنالت ةنسلا یدلیا

 ( ماسحنا) ردشمزاب ریسفتر هنمان ردشلنا لاحرا هد ٩۰۲ ید ( دیم

 ۰ ردفویریظن هدقل وک هبقنمیدبا نابوچ و یجفج
 هلا دلوئ ۷۷۳ ردي القسع یلعن ( دجا لضفلاوباندلارد ) ( رحعانا)

 سیر كن رضع تولوا هناکی هدرعش و مظن وبدا ولضف یدلیا لاعرا ۳

 ىدا یییئدحلا

 هدتمدخ هد صم ل صحاب هدنشا وسار دیسن رک دکن لغ را ا( نودلخنا)

 هد ۸۰۸ هدرصمیدلیا رارف بول وا بسا هدنرخ هلاروعت لرلیاصم ویدنل وب
 ی رات یدبا رادربخ ندنسایسو تباتک بولوابهذلایکلام ردشعاتاف و

 رد روجثم

 مانش رییکمرب ناکلخن گیران دع ن دیا یدلا یک وا ]
 ینقح و لضاف یدلیالاحراهدنشاب چ وشغ هد ٥۸۱ بولوا یسیضاقرصمو

 ۰ یدلیافینضتو هراسو نایعالاتایف و یدبا

 لاح را هد ۸۳۸یدتانطوت هدزا ریش ردیلناسارخ یبصا (یزاریشداعنا)

 ۰ رد روپشمیاش یدلیا

 . ردبفلۇمراظن هابشا هدهقف یدلواتوف ٩۷۱ ( محمنا)

 یناود یدلیا لاحترا هد ۸۳۷ ردیناریارعاش (یزاریش همعطا قحاوا)
 ۰ رد روپشن هدص وصخ همطا ردراو

 ( تاکربلاوما فر رمش ۱

 دج | فد مش یشادنرف ید وا دم رکف دی ریما ۱۰۸۵ ردیم ودح دز تفد سس



CTA E B er 

 هدودرایصچ وا هج راهنسو اول ربع هد ۳ عفرلابو شل وا لخاد ه هناهاش

 نکیا قیرف فیدر هدرسانم هدنلوالایذاج ۱۳۰۸ ردشلوا قیرف بونلو

 ىدا براحمو رویغو می , ردشلیا تافو ۰

(ll (ینطصم رر شبا یراب رهش داماد 

 روخاربم ضیقتلابیدنل وا هب ر هدن وياه یارسردبسهداز ه ریشم كنا اب دم هزابا

 هرتسلس هرکصو یسیکب رلکب ندو ۱۰٤۷ یدلوا لوا روخا ریمو ینا
 انا ەدە هنوقو رس رخ فاش هاو هد۵ < شعم ەدە ىلبا مور ۱۰۵۰ و

 ساوس هدا و بلح هد۵۸ و ماش هرازولاعم هد ۱۰۵۰ یدل وایسلا و ندوب

 هیات هد هسي دایا نایصع قلارا رب یدلوا یسیلاو بلح ابا هرکصو

 هشئامو یدلوا مظعا ردص هدنس هایذ ۱۰۹6 یدتا تعاطا بویمهویب

 ۱۰5۵ هدفا دورو هرکص هام جاق ر هداعسرد بولیدبا دهان ناطلس

 میش ب رشم دنول یدنل وا نفد هدوبف قمر یدلوا توف الوتقم هدنبحر

 بویمحا هوهف یدا رداق هفت تایال و لئام هل ؛ یما , لد هداس رو و

 ۱ ۰ ردراو یناخرب هدبلح یدبا رجئادوس اج

 ( اشاب نسحریشبا )
 یسادفنک دیزخ هد ۱۰۹۹ و شلوا یماقا ریکشبب ضیفتاب هدنوبامه نورما

 هژفلف یصتمهیطلع هد ۵ ردشقیچ قر هلو ا لعزبمو یثاب ی.وبف هدءهب بولوا
 هلغم هد۱۱۰۷ یظفاحم كيالس هد۱۱۰۰ یدل وا ناربس ریمو یظفاح شاب

 هدننهدعقلایذیدل وا یسیلا وهرتسلس هلتراز و هد۱۱۰۸ بول وایفرصتم اشتنمو

 ریکبصو یارممقا هلی رازو یاا هد٩۱۱۰ یدلدنا هرداصمیامهلعفر یترازو
 كنمرحم ۱۱۱۰ هلکعادراوت یلشیدل وا یشتفم یلوطانا هلی راقات مروجو

 كنیناث روخاریم نالوا مشابن هنلتق هرکص یدلوا توف الوتقم هدنزوقط نوا

 ۰ یدیالزع هلعفر ۍتلیشاب یبوبتنوج یکیدلیا لیت هدنلت
 ( اشاب نیسح ریشبا )

 رادحنس هدنل والا میر ۱۱۱۵ و یراب.رهش رادقوچ ضیفتلاب هدنوبامه نوردنا

 تنبج۱۱۱۷ بول والوا روخا ريم الپ رتهدننابعش هنس وا یدنل وا یراب رهش
 هنس وا و یسلا و دس زا هرا ز ولا عم هد ۸ هدعن یدل وا دعاقتم هدنح وا یجرکب

 ٠ هلآ ساویس ابقافتمو یمیلا و هنطا هد ۱۳4و, یسیلا و ,یلوطانا هدنس هدعقلایذ



 تبسم "۷/۵ بس

 تاف و ما كن رفص ۱۳۲۹۸ یدل وا یس هکم : النه, سردم بولوا

 ۰ ردنوفدم هدهنایلس یدلیا
 ۱۳۰5 بولوا ندنراماعسرد عاف ردیل هنتشر ( یدفایهوےهارا )

 ۰ ردنوفدم هدنسویق هنردا یدلیا لاګ را هدنسیکیا یعرکی كنلوالا یذاج

 هدهبرکسع تامدخ هدرلهمشط ردفهنسقرف(زسباروج) ( اشا ےھا را)

 هلا لاسحترا هدنشاب تردزو هد ۱۳۰6 ردشلوا دعاقتم ندقلاولریم قرهنلو

 ۱ ۰ یدلدبا نفد هدجا هحمه رف

 ن دنساضعا هبعرش تاقیفدت ساح و سردم ( یدنفا قطا مهارا)

 هدیونا بودا تافو هد ۱۳۰۵ ید یدلوا یسهاب همرکعهکمو النم بولوا
 ۰ یدلدبا نفد هن راب« قل راق

 ( اشاب مهاربا ) 5

 دا وتهدهروم ۱۳۲۳۳ بول وا یمودخحن ٹاک رهاطهداز راتات ندننادناخ هروم

 هداروا یدلدنا دق ههرماع ةناتسرت هد ۱۲:4 ةرح#لاب هدنرفص نس یدلپا

 قرهلوا قیرفو اول یدلروک یسهیرحتامدخ هدنراهعقو دیرکو عرف ضیفتلاب
 بولوایس ریساح هرح هدنمرحم ۸ هیدلوایشرسلحم ادناموقهدنلاوش ۸٩

 كنلوالایذاج ۹ 4یدل وا ی رظان هر تارز وب اب ین وکی کیا كنسهدعقلا ۹
 ین رصتمسیرف هد ٩۰ یدل وا اضعا هتل ودیاروش تونل وا ل ینوکی صتلایمرکی

 ندنابعاهد 4 علاصفنالادعبیدلوایبنیلاودیفس رګ ربازجهدنفسكنس هلا یذ بول وا
 یدلبا لاصفا هدصر تولوا یرظان هب رګ ا هدنل والا عير ٥ یدل وا

(Esطس ویلتاردو یلتام ولعم هد هب رفخ روما ردشلیا تاف و و دمنا ی كنبحر  

 تادراو ضیفثلاب هدفاق وا ردلبع ا یرد ( یدنفا یقح مهار (

 تست تویمروط شویی و یالنا شعادعاقت رادتخا هدع) و ردشل وایربدم

 ندنیتکمیرع یغیدل وا شجآ هلیما , ميلعتلاراد , هليا دییزتییلضف و لع یغیدلوا

 عیر ۱۳۰۷ و ردشه و ځد هدنکلعهتابدا هیکلم بتکم و شل دنا هدافتسا ههلیخ

 ردشلدبا نفد هنسویف هردا بودنا لارا ند هقرحم یاچ هدنوا كنلوالا

 یدیشاتدوع یرصب رون زارب هلتایلع بولوا یعا هجراهنس هدنرع رخاوا
 ۰ یدناتاذر بیداو تاک وص اش ندالع نب ره 1

 ا ی ا د

 رکاسع هد ۱۳۵ بودادلوت هد ۱۲۲۱ ردندناګافدالوا (اشا ےھارا)



 بس 16 س

 یدل وا ییءاضعا یسلح تیاد تداعسرد هدنلاوش ۲۸۸ بوریک هتنامدخ هیلدع
 ترا هدنس هدعقلاذ ۱۲۹۲ وفعلادعب بول وایماضعا بم نا وید هدهجعایذ
 هدنج وا یعرکی یس هدعقلایذ ۱۲۹۳ یدل وا یسیجهبساحم هدعب و یسیګ وتکم

 ۱ ۱ ۰ ردنوفدم هوا یدلیا تافو

 . یهاشدا برح روا بولوا ندهبرکسع یارما . (اشابقح مهاربا )
 . یاروش راد هد ۱۲۸ یدل وا قیرف واول رم بول وا روایرس هرکص یدل وا

 ° یدلوا توف هدندرد كنمرحم ۱۲۹ ردشل وا دعاقتم هدعب قرهل وا یساضعا

 ۱ ح ۰ یدا قداضو یما همشت ندالآ ردنوفدم هدد راوید

 یدلبا افتک | هلکلسردم بول وا ماعسرد رب روهشم (یدنفایهاربا (

 یتاک نیبام اشاس یجودحم یدلنا تافو هدندرد یی كنس هک ایذ 140

 ۱۲۹۲ ید ( یدنفا ےھا ربا یہاح) سردمیتاک شاب هیرکسع نق ردکیایض

 ۱ ۰ ردشعا تافو هدنرفص

 هلن ر وص وب وشغفلا هنونامشنورذنا هلا دلو هد ۲ ( اشا مهار )

 . ةقيسوم هرکص ردشلوا رواب هن راترضح ناخ دیحادبع ناطلس ضیفتااب
 ِ هدعب و ین ادناموف نوا ةقسومو یالآریم هد ۸۳ یدلوا طب اض هنوامه

 1 هداشاب ردح ردشلیا لاحترا هدنشاب شقلا هدنرخ الاعیر ۱۲۹5 یدلوا اولریم

 ٣ ۰ یدبآ قولخو عضاوتم , رهام هدیقسوم ردن وف دم

 د ا مهارا) یراپ ريش داماد
  ضیفت هدکلرکسع هدنسهباس یردب ردیمودخم اشا اضر قیسا رکسع رس

 . ۸۷ یدلوا قی رف هدنرخ الا یذاج ۱۳۷۵ ردشلوا اولربم هدنکلک و شلبا

 یماصعا الاو سلحم هدنرخ الا عیر ۷۸ یدلدا جوز ناطلس هرنم هدنجر
 ۱ هب ةیکلم هلیس هسر کلیکی راكب هدعن ردشلنا لازا یناطلس هد ۹ بول وا

 و دنرفص ۸٩ یساضعا یروش رادو قی رف رارکت ه دنرفص ۸۲ یدلراقبج

 3 یاروش هلبس هبا یا مور هدنل والایذاج ٩۰ یدلوا یلیک و سبریروش راد

 3 بولوا ینادناموق هبلفهدعب یدنل وا هداما یکلشرف هد ٩۲ یدلوااضعا هتل ود
 . یدلیا لاحرا هدنوزبرط هد ۱۲۹۷ ردشلوا ندنناک را ودرا یحدرد هرکص

 ۰ رد هداز ناطلسهک رد دنفا كب ندلا ءالع یعودحم یدا , نیطف و , كزا

  یمیجناسیعرش یسیضاق لوبناتسا ردیلبرغناک ( یدنفا مهدا مهاربا )

NOTE TET : 7 
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 سس ۳ سس

 ندیلاع باب ردیم وجت یدنفا نیسح ( هداز هبا ۱ ) یدنفا ےھدا ےھارا (

 لق هرکص ی هعط اقم شاب هدنلاوش ۱۲۳۷ نکیا دنت اد بوش

 یرظان باستحا هد ۲:۸ یتاک ادضک هد ۲۳۸ یسهفیلخ شاب

 قرولوا را تاستحا اغ هدنل والا عید ۷ و شقل وا لزع هذ ۲

 2 هرکص بولوا نیما نوامه *هرص قلارارب ردشلیا لاصفنا هدنی هدعقلا

 هر دیس ردشلا تافو هدنزکس نوا كنبجر ۱۲۷۷ یدلوا اضعا هنسلجم

 نالوا شفلو هدنکل هفیلخ یکرس یترابت هربخذ ندامدق یدنلوا نفد

 توف هدنزوقط یمرکی كناوالا یذاج ۱۲۷۰ ( یدشفا مهدا میهاربا )

 « یدلدا نفد هد هرد زم وط هداشاب مساق ردشملوا

 ندرودص ویمودحب یدنفا ن دلایل و ندیلاوم ( یدنفا لیلخ مهاربا (

 ۲٣۷ قرهلوادوس هدهناخاوتف و سردم ردیس هډا ز هع رک كندنفاندباعلانیز

 هد ۱۲۸۵ یدلوا یسالنم هرونم ندم هدنمرم ۷٩ قرلابو سدق هدنابعش

 ۰ رییلضافو ماعكنهباعوب یدلدیا نفدهباشاب ردیح یدلیا لاح را
 م ہدنلاوشس ۱۱۷۰ ینا مچ, سردم ( یدنفا م ھدا مهاربا جالا )

 ۰ یدلبا لاحرا هد رو هنس چ اقرب یدل وا یشاب

 ردیمودخم یفصو رع بش ندنطاشم زیسوفبق ردیلیلوب (اباب ےھاربا)

 هبایعس هدب ویا ردن وفدم هدد راوبد یدل وا توف هد ۱ تولوا ندهنظم

 جالا )نانل وانفدهاروا هللا تافو هد ۱۳۸۰ بودا تمدخ هنسقرف هدنهاکرد

 ۰ یدیشعا تاذ ٌهيفصت قرهلوا تاذرب ینوردنا ( كرمهاربا

 اولریم یقرتلاب قرهلوا ندنساما ی وط ( یهایس) (اشاب مهار )
 یظفاحم دیفس رحم هلا قلقبرف هدنلاوش ه+ و یدلوا یظفاح هایسرح و

 ۱۲۸۶ یدلوا نکایس هدهصادوس لاس یلیخ ربولوا دعاقتم هدعب ردشل وا
 قدابصو تور بحاص و یحنز یدلدبا نفد هبار وا بودا لایت را هدنم رح

 ۰ رداشاب رد یج ودحم ییا 1

 ردیم ودح ثلکب یرونیبتاک شاب هریخذ (هدازراطعلبج) ( كهارا)

 یدل وایم زالم تاک هدنداشک یسلحم نایظنت هد ۱ ماد الاب هدا باب ۱

 هیطبض هد ۷۸ یدلوا بتاک شاب هد ۲۷۳ بولوا یناث بتاک هارواهرکص

 لزعلادعب یدلدبا عض كللیج هبساجم هدن رخ الایداج ۸۱ بولوا یسعوتکم



 تا1۴
 هدنس هجا یذ ٩۱ یسهباب یلوطانا هد ٥٤ یسهاب لوباتسا هد ۵۲ یسیضاق

 یبا مور هدنناضمر ٩۷ و یسهاب یلیا مور لزعلادعب و یرکسعیضاق یلوطانا
 هدنن اضمر ۰ بول وا العلا سار هد ۱۲۹۹ یدل وا یرکسعیضاق

 وردک یبم ی ودح یدبا كسعو مولع راشم یدلیا لاح را

 ۱۲۵۷ سردمرد هداز ك ناہعن یلکی الس ) کب مهدا ےھارا (

 یدلوا ییهباب هکم هرکص یسالنم ماش هدنبجر ٩۷ یسالنم رادکسا هدننابعش

 یدلدانفد هرابحن افوط یدلیا لاسحنرا هدنج وا یمرکی كن اضهر ۱
 ۱۳۰ یدا یررقم نوا روضحو سردم ردیل هوقای ( یدنفا مهاربا )
 اظوردشلنا لارا هد ۱۲۷۱ بول وا یمردم ےہ املس فر هدنس هدعقلا ید

 هد ۱۲۷۵ بول واندیلاوم (یدنفا قحلیعاعما ) یعودخحم یدلدا نفد هدنرف

 ردیلنادلوب ( یدنفا مهار هداز یاح ) ۰ ردنوفدم هدنناب هکردشلیا تافو

 یدلوا توف هدنشب نوا یسهحا یذ ۱۲۷۲ بولوا یضش ینادیم قوا
 هردنوفدم هدندرا هل اسر

 ۷ ویسالنم بوبا هد ٥ سردم ردیل را زایکی ( یدنفاےھاربا )

 - كتئناضمر ۱۳۷۲ یدلوا یسها لوبناتسا هدنناضمر ۲۷۰ و یسهاب هکم هد
 لماک دجا ( سرده ندنرنم ودح یدبآ تادر لضاف یدلبا تاف و هدنس هض

 تافو هد ۱۳۷۹ ( یدنفا ندلا ءابض دمع ) سردمو هد ۱۲۷: ( یدنقا

 رایدلدیا نفد ةرادکتسا هدبح وا رب دلبا

 ردشل وا ,a یالاریم ضیفتلاب هدیرکسع (اشاب ےھاربا )

 ۱۲۷۹٣ یدل وا قیرف یس ودرا تداعسرد E اول ريم هدنل والا عید ۳۹۳

 یسعا سح ینتن ابخ هللا یسبرب هدنمان « یلع یجب وتوت » كنمرح هدننابعش

 رلهوقرم رلیدلبا لتق هدنسهن اخ نت اک هدرلبحن اصف ینافتالاب رلموفمم هنرزوا
 ( كب مهاربا ) رلیدلدبادرطندنراتمدخ یرالغ واكناشاب رلیدنل وا مادعا ًاصاصق

 رکاسع ( اشاب مهاربا ) ردشاواتوف هد۱۳۲۷۰بول وا ییالا ریم هیماظنیحم وط
 لاح را هد ۰ یدبشل وا یما ول ربم ودرا یحچ وا ضیفتلا هدهاهاش

 لاحترا هد ۱۲۸۳ (اشا مهارا ) رکیداول ریم ینادن اموق هدنق ردشعا
 ید ( كن مهاربا ) قانشو یدعاقنم یالاریم ندرکاسع یامدق یدتا

 . ردشلنا تاف و هدنر یر كنجر ۰
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 س ۱۵۱ سس

 ر زوهدا زا قطصم لضاف و شات مها را رزو هداز اشا دچا ندندآافحا »

 هدازاشاب لیعاعتا هلا راشم هلتارضح راشا ىلع دمو مها راو اشا ناقع

 ینارضحراشا مهاراو لماک نیسحو اشا قیفوت دمع قحال رصم ودخ

 ( ۰ زد هدنیفام و تعص مویلا

 شاک هلوبناتسا قرهلوا یکی اشا یلع دمحم ( نکی) (اشاب میهاربا )

 هل يسه ر ثال هحا وح هد ۳ بودنا لوحد هنسهط وا ترادص "یوتکمو

 اشا و ندارما هرکص ندتدوع هرصم ردشاوا یسیج هعطاقم هنایلاس

 قیسا یر ده هب رح رستم یودح ید.شیا لاحرا ه درا هنسوت قرەلوا

 هبرصم رک اسعو ندنن ابوستم اشا ىلع دم » رددنفالكب دج هلا اشا دواد

 ید ( افا مھ اربا ) رکید یسیحن اتفخ ها راشمو (اغابهاربا ) ندنرابشابکی
 ۰ یدارلشل وا یشاب یوبق هدیات ناح دوم ناطلس رود

 یګوط هد ۱۲۱ ردندننا رف یحوط ( مهنج هرق ) ( اشا مهار )

 وب یدلیا ناسکی هلک اخ هلپوط ینیرلهلشق كنولپغاب یرچکب نکیا یسیشابزو
 ردشلوا یظف احزافو و اول ربمو یالاریم قرهلوا هنر لئا یلباقم یتمدخ

 ۱۲۹۵ یدلوا دعاقتم هد ۱۲۰6 بولوا فرصتم افی یثاریم ربم ٌتراب هرکص

 رگسا و قداص و عیش ردشلنا لاحرا ینوک یحنزوقط اک كن رخالا ق

 . یدیا تاس تیج تاذر روات نوللا

1 

 ۲۰۷ یتّرلابو یسالنمسدق هد ۱۳۹ س زذه ( یدنفا مهدارمها رہا ۱

 ( یدنفا یدشر ےھارا ( یدلبا تافو هدعب یدلوا یسهان همرکم کم هد

 ر روهشم یدلدا نفد هدجا هج هرق هلا تافو هدنسید كنلاوش ۷

 ۰ ردطاطخ

 ۱۳۹۹ یدل وا الهو سردم (داز تر ( یدنفا مهاربا جالا )

 3 ۰ یدلبا لاحرا هدنناضمر

 ( هداز قدنف ) ( یدنفا لیلخ مهاربا )

 یسالنمه رداهد ۱۳۲۳۸ یسالنم سدق ۰ سردم ردیم ودحم یدنفا قعسا دجا

 هم رکم هکم هد ۵۱ یشثفم نیمرح هد ٤ یس هاب هرونم ةندم هد ۲

(۱117 



 ها هه 0

 یدل وآیشابزو هدلات ملسناطلس رود هدعاظن تیاد )2 2اب ےھار )

 اي هدننادحا دیدج ماظن هد ۱ یدلاق بوکنم هدیدم تده هدعب

 هدول یدلوا اول رم هددادغب هد ۱۲۵ یدلوا یالاربم ًاقاعتم لرو بصذ

 ( اشابریهارر :۱) ردشلیا لاحرا هد ۱۳۹6 بولوا ندنناکرا یسودرا ناتسبرع

 یدلوا اول رم هد ۱۳۵۶ و یالا مو یشابکب یورک هند هب هناهاش رکسع

 هن الا یکتا هصاخ نو ۷ عيفرلاب هلنا لوخد ه دنا دب اذک ( اشا مهار )

 ہد٦٥ یالاریماذک ( اشا ےھاربا ظفاح ) یدلوا اوا ہد ۱۲3۱ هزکص و یالاریم
 (كریها را) ردرلشایارع یانفا هدنتمدخ هناهاش رک اسع رانو یدلوا |ول ریم

 هد ۱۲۰۵ یدل وا ییالایم یحموط ربمزا بول وا ندنساما ىج وط جد

 ۰ یدلیا لاحرا

 بتاک شاب هداروا ضیفتلاب ندهصاخ هنزخ (یدنفا مهارا جالا )

 شا ا لبطتصا ترا هدنب بولوا :ندناکجاوخ هد ۷۵۸
 ۰ یدنلوا نفد هدنسهکسا ناتسب یدلبا لارا هدننحر ۱۲۰۲ ردشلوا

 ( اشاب میهاربا )
 - ردنوک قرهلوا نهر هلوتاتساهد ۲۲۱ ردیمودخم اشا لعدم یسیلا ورصم

 ترازو هد ۱۳۳۰ یدلوا رادرفد بود کص هرصم هدنمرم ۲۲۲ یدل

 هدتمدخ هدنس هلئسم یاهو بولوا یسالاو هدج هد ۲۳۱ یدلروب ناسحا

 دورو هد ۱۲۳۹ هل رکسع یصم هاروا هدنس هعفو هروم هدعب یدنلو

 یکهدنراتهج بلح و هروس هد ۲:۷ یدلکح ورک هدنخم رات ۱۲٤۶١ یدلیا

 یلاو ماشلا ةيرب هد 4۸ هرکص ندنسس هکرعم هینوق بولوا ینادناموف رکسع
 هن ردق 0 6۷ ندنلاس ۱۲۵۵ یدلوا یسیلاو هدجو هنطاو یباقمن ات

 "الوزعم بونلا وریک تالاا کهدندب هلفلوا مزهنم هد اکع بولوا براحم
 یتدوع بودا تحایس و ریس ییکلاع اروا هد ۲۰۱۳ یدنا تع هرصم

 بضذ یسیلاو سصم هدنج وا كنلاوش هنسوا ةوعدلاب هنداعسرد بقاعتم

 یدلیالاحرا هدنمرحم ۱۲۹6 بونآهتسخ هرکص ندندورو همصم یدلروب

 ردرلاشاب لضاف ینطصمو اشاب تعفر دجا یراهودخم یدیا ردم, عیش

 ردب رلترمضح اشا لیعامسا قباس ویدخ یمودخم هجانروا



 ی اف

 - یکیاهدنر هنس ۵۵و 4٩ و سردم ردیلم ورم را ) یدنفاد رف ےھا را (

 نده رود "یلاوم رد رهشون ( یدنفا مهاربا ) رکید یدل وا یمالنم دبلف هعفد

 هد را هنسوب دلا رار کب هد ول وموا هد ۱۲٣۹١ یدل وا یدیمالنم هبلف قرهلوا

 یدنفا تج یطش یسهیکت هیعلس ( یدنفا یناریح مبهاربا ) رلیدل وا توف
 نفد ه هبیلس هلتوف ۱۲۰۰ یدلوا میش هنس هک افارهاط بول وا ندنسافلخ

 بول وا ندنیسردم ندنس هلالس جوصن مش ( یدنفادشاریهاربا ) و شلدبا

 ۰ ردشلدا نفد هدجا هج هرف بوداتاف و هدنشب یک تش ۹آ

 ( هداز حار ) ( یدنفا مهدا مهار )

 رهشیکی ۲۳۷ سردم ردیمودحم كچوک كنندنفا حمار ینطصم باتکلا سار
 یلوطانا و لوبناتسا هلیس هرص و یسهاب هکمو هن دالب هدعب یدلوا یسالنم

 هدیوبا یدلبا لاحرا هدنزوقط نوا كنل والا عیر ۱۲۶۸ ردشلوا یمهاب

 یدنفا ( نیدلارخف لیعاعسا ) ندنیسردم یمودحم یدنل وا نفد هدنسهلکسا ناتسپ

 ۰ ردندهیعسر یال ردنوفدم هدنسوبف حو یدلوا توف هدنلوالامیر ۸
 ) اشا ےھارا ۱

 ٤۷ یدلوا یسیلاو هنسو ترازو ٌةبراب هد۱۳45 بول وا ندننادناخ زو ریس

 ه۷ یسلاو كيالس هد ۱۲۵۰ بولوا قرصثم زورس هدنس هدعقلایذ

 هدنسهدعقلایذ ۱۲۹۹ بولوا یسیلاو كيالس رارکتو یسلاو هنوف هدنلاوش

 ۰ یدا راوطالا مقتسم یدایا لاح را

 هل ورطب هد ۱۲۵۶ وهلایر بوش ندهناسرت (اشاب مهدا ميها را )

 توف هدنسیکیا نوا كنمرحم ۱۲۰۲ یدلوا یشر نامل هلقلاشاب هدعب بول وا

 ینادناموف اضتود ندنرلیالاریم هناسرت ردنوفدمهدنفلر ازم اشا ےساق یدلوا
 ۰ ردشلیا لارا هد ۱۲۰۳ ید ( كب لیلخ مهارا )

 ( هداز یر ) ۱ ( یدنفا ها ربا جالا (

 هرونمۀندم هد ۲۵۱ التم, سردم ردیم ودحم یدنفا هللادبع نالوا توف هدماش ۰

 لیکتو .یمیضاف لوتناتسا هد ۲۹۰ سان لونان دا او ا اب و
 ردشللا لاحترا هدنسیدب یسهدعقلایذ ۱۲۹۳ یدلوا یسهاب یلوطانا هدنتدم "
 ۱۲۷۱ ( یدنفا فرا دجا ) ندنپسردم یعودخحم ردنوفدم هدنسویف هئردا "
 ۰ راړدند همر ءالع ردشلواتوف هدنسیدنوا كنلوالایذاج "



 فک 16۸ —_

 . ندنسیلاوم ج رخ ردل ہا ( یدنفایهاربا )یدلوا توف هدنسیمرکی كنلاوش
 ( یدنفا ےھارا) یدلیا لاح را هدنسیتلا یعرکی یسهعایذ ۱۲۰۵ بول وا
 هدنوابه یارس هدنساغلا یرهکی قره وا سردم زر شنل وا ماعسرد ناعمالاب

 "یدل وا ی هکم هد ۶ توئلوا نایسحا تب ول وم هدعن ردشغل و 7 سس

 ۰ یدلبا لاحت رأ هدناخ ديحملادبع ناطلس لئا وا

 یسهدلا و هکردیمودخم اغادحم جالا یسادضتک رابجاغزق (  اغا ےھاربا)

 یناشا« نیسح كچوک نکيا ندنراشواچ هناسرت ردیس هع رک یسیلاو نوزیرط
 هدعب ردشلوا شواچ شاب هدنکلجښک قرهلوا یضبفثعابیسراتروق ندزکد
 نوا بولوا یساغا شاب نولامش یاعود هدننوغروا زقاسو یماغا شاب هطلغ
 ردشلوا قرح یزاتع لا ندنرایکو شفلوب هدتمدخ هل.سیک هچراب شپنوآ

 قحا ردشلیا تمدخ هده رخ ٌدعفو قرهلوا لوزعم هلاقر كنسا ما هناسرت

 ردشل وا جولفم تدمهنستردنواهلتناصالوزنلردبا ریثأتو-یسمابیسیک یکیا

 هدنشرح اشا هجاوخ ید یرد یدلیا لاحرا هدنسیتلانوا كنمرګ ۷

 یسودنک یدا شا تافو قرهلوا یا هلیسعاب یسهناخ باب جوا نوا

 دج ) ندنسهشک هحانزور یمودحم ردنوفدم هدنعماح رادرتفد هد هناخح وط

 دل ربقح فل وم یس هع رک ردشللا تافو هدنرخ الاعیر ۱۳۰۳ ( كس فک اط

 ۰ یدا قداص وعیص ردیسهدلا و

 شاوا رادهسک بوشش ندهناشمض ( یدنفامهدا مهارا جالا )

 هد ۱۲46 یسیجهرک ذن هیلام هد ۱۲۳۸ یرهلوا ندناکجاوخ لزعلا دعب و
 راق هد یسیج هعطاقم سويةسإ هدنلاوش to و یملج هعطأق» ماها

 ۱۲٣۷ ردشفلوب هدنفلادک وبق ارزو هدعب بولوا یسیجهرک دت هیلام

 نوامه *هرص ضففتلاب جد كب (درف ےھاربا ) یدلوا توف هدنل والا عبر

 ۰ ردشلوا توف هدنسیکیانوا كنلاوش ۱۲۰۷ بولوا ییما .

 رکشد هد ۲۳ ضیفلاب ندنوامه نوردنا ( كرت ) ( اغا میهاربا )

 ۱۲۵۹ یدلوالوزعمهدنرخالایذاج بول وایماغادنبادهدنرفص ۳۸ و یساغا

 اشا تزعقبسا رکسعرس یعودخحم یدلدانفد ھه هبیلردشل وا توف هدنناضهر

 ۰ رد رات مضح

 تشک زد ات
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 تفت

 ۰ رد راترضح یدنفآا ردیح ىلع ر فراعم

 بول وا یتالنم ج رح ةركص سردم( هداز سابلا ( ) یدنفا مها ربا (

 ( هداز سابلا ) ( یدنفا بیسح )  ردشللا لاحرا هدنشب كنلاوش ۱

 یدلوا توف هدمعب قرهلرا یمهات رادکسا هد ۲ سردم رذیل رهژا

 ۱۲٩۳ بولوا یسالنم هنرداو سردم ید ( یدنفا مهدا مهاربا ) رکید

 + ردشلیا لاحرا هدنج وا كااوش

 یدنفا فیتم دم ی زاب ( هداز یح زاب ) ( یدنفا مهدا ها ربا ) ۱

 یسالنم 4 زدا ةد ۷و یدل وایز ومام رب رم هد ۲۶ سردم ردمودګ

 قالطالادعب یدلدای هراصح هرفو لزع هدنلاوش ندنغیدمارب هشبارب یدلوا

 هدنیسهعشچ یایربا یدتا لابحن را هدننابعش ۱۳۵۳ یدلوا یسالنم هسورپ

 یدلدنا نفد هدنن اب ی رد

 ۔ هجاوخ نوبامه ۂنزخ بولوا سردم ردیلنیکا (یدنفا مارا )

 رهاط ندیلاوم ودع یدا لضاف یدتا تافو هد ۱۲۵4 یدشلوا یس

 ۱۳۹۵ بول وا سرد و ماعسرد ) ی دسا ( ( یدنفا ےھارا ( ردیدنفا

 ردیلراصح رقس ( یدنفا مهارا جاطا ) یدلوا توف هدنزوقط نوا كننابعش .

 هدراهنسود یدیشلوا عم هیاشاب تعفر لیلخ داماد قرهلوا سردمو ماعسرد
 سردم ردیلغوا نیسح یلرکب راید (یدنفا مهارا) یدلیا لاحرا

 ۰ یدلیا فیلاتیسهلاسر هدلو ردندالضف ردشلیا لاحرا هدرا هنسو بول وا

 یمودخ انا ینطصم هداز انا لیلخ ےک ( كب یلح مهارا جالا )
 هدماش یماشاو شلوا ادختک هباشاب شیورد مظعا ردص بولوا روشحسو
 قلیرا هدرادکسا یدلیا لاح را هد ۱۳۵۶ ردشلا قلیشاب یبویق کو نکیا
 لار ا هد ۷۲ ( كن دټج تزع ) ینوردنا ییودح ردنوفدم هدف

 a . ردشه وا نفد هنا بودا

 یجناتسب هدنسهدعقلا ید ۲4۰ و یکصاخ ردیلرهشیکی (اغا مارا )

 كنرخ الا عير ۱۲۵۵ بولوا یثاب یوبق هلازع هد ۲4۱ یدلوا یثاب
 ۰ یدلدبا نفد هنعماج مش هدرادکسا یدلوا توف هدنشب نوا

 ۱۲۵۵ یدل وا یمالنم هب رود , سردم ردیل هنمر وس ( یدنفا مهاربا )
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 هو

 اشا لع دج كنسدنفا هد هسدنل وا فیطلت ۰ هلا قلنا ربم ربم 4 .دسح

 ردشل وا توف ابوکنم یر هرکص ندنبسح یسل وا ثعاب هنسهمق و

 ندناکج اوخ بوشیتب ندیلاعباب  (شک ارفط) . ( یدنفا ےھاربا )
 هبهس ور هد ۲۱5 یدلوا جد رایعبحاص بول وا یتاکراسب ءایرغ ۲۳۷ ردشلوا

 یدلیا تافو هنسوا بولوا یرومآمرب رح
 توف هدنداعترد ۱۲۷ بولوا ندحاشم ردل هدرک ( یدنفا مهاربا (

 ۱۳۱ ید ( یدنفا مهاربا دمتسلا ( هداز یناعص ندحماشم هن ردشلوا

 یدلنا لاحرا

 ( هداز یل هتوچ ) ( اش مهاربا )

 یسیلاو ركب راید ترازو ٌهبراپ هدنلوالا عید ۱۳۲4۷ ردندننادناخ تورخ

 ناسحا هکب قحا یکی تیالو یدلیا لاحرا هدنر ورم هامرب هد هسیدلوا

 :  یدلروب

 (روک " الهش) (اشایهاربا )

 ۱۲۳۵ ردشلوا یاب یجناتسب بوشیتب ندنغاچ وا یحناتسب ردللکنچ

 هدن رن وا كنبحر ۲۳۸ هلدسح ییما كنهروم یدل وا لوا روخا رم هدنناضر

 . ردشلوا یسیلاو كيالس هد ها یذو شلدلا رومأم هب هروم ترازو ةتراپ

 هبسور بول ووا یسیلاو ندو هد ۲:۰ یبیلاو یئومطسف ةوالع هد ۹
 بول وایسلا وه وه دعب یدل وا رسا هب هیس ور هدنس هظفاحت هعاق یکی هدنسهب زاح

 یشادنرف یدلیا لاسحرا هداروا ردشلداقن ه هور هلن راز وعفر هد ۸

 رار هل ردارب تولوا یسهدو و ناشکبساهد 4۸ و یشا بوق (ترکبوبا )

 * یذلاوا توکتم
 مریم هداونف باب ( هداز یجوصن ( ( یدنفا تفع مهاربا (

 ردشلدا نن هدسوغام هدنرخ الا یذاج ۲۲۷ و شلوا یبتاک عیاق و قرهلوا

 دالب و جرح هدعبو یناک تابغرش لمع بوالوا مادضا هن قالطالا دعب
 یدلوا یتا ضخ ر هدنس هکراتم هیسور هد ۱۲۱ بولوا یمالنم هسج

 یدلیا لاحرا هدنسیمرکی كنلاوش ۱۲۵۱ ردشلوا یمهاب هکم هد ۷

 یدنا لضاف درمرب هاکا هتسايس روماو مقتسم یدلدا نفد هنسهیکت جوصن
 .رهاط نادوبق بولوا نداتک یعودخ رکید بول وا ( یدنفا دأوف ) یمودخ

 ساح الاح ندرودص یت هداز هعرک رددنفا بار ندا قاراد
1 . ۳۹ . 

an ا 

۳ 



 ی

 ( اشا ےھاربا ) یدلواتوفهدعب ردشا وارومآءهنتپعماشاب شی ورد یمیلا وماش

 كنهیسور هدنلحاسهنول وا ۱۲۲۱ بول واند ه رصیا ما ردیداماد اشادروق

 ۱۲۶۱ قرونل وا مادهسا هدهناسرت روما هدعب یدشهروک هلا یتسیک برحرب

 ۰ ردشل واتوف هدتمدخ وا هدندمزا ردشل وا ع وبشاب هنن واهه یامن ود هن وط

 سردم ورایعبحاص ( هدازیدنفاهلادبع ) ( یدنفا ےفےھارا جالا (

 هدنمرګع ۱۲٣٤١ ردشلوا یمالنم بوبا :AEN هرخ الایذاچ ۲۳۷ بول وا

 ۰ ردشلدانفد هدجا هجهرق هلاتاف و

 یسادخک ناطلسو یناک اد ضیفتلاب ندبلاع باب ( ك ےھا را (

 ۰ یدلیا تافو هدعب یدلوا یسجهبساح یلوطالا هد ۱۲۳ و

 نسح هدنس دعقو یرچکی بولوا یرادحاس اشاب لس (اشا مهاربا )

 رهشیکسا یناریمريم ٌهبراب هد ۱۲۳6 یدل وایشاب یوبق هدنلاوش ۱۳4 ۱ هلتمدخ
 هلفل وا شلاق ریما هدیرح ۱۳464 یدلوارومأم هنس هظفاحم یجل وط هژرغلفرصتم
 ابوکنم بولیرب وقایشاب یوبق رارکت هلا هبنر عفر , یدلیا تدوع هد 6

 ردشل وا توف الوزعمو
 )اشا مهار ۱

 یف اع هژنیلم هد ۲۳۲ شوا نا رم هد و یاب ی  ا
 هسور رارکت هد۳۸ یظفاح نور هرف هد ۳۷ قرصتم دیمزاو هسور هد ۶

 هدنمرح ۳۹ یظفاح یلحاوس یلیا مور كن زافو زکد ءرف هلبراف اس دیمزا و

 یدل وا یظفاحت یجلوط ًارخوم هده-یدنل وا لزع ۰ یدل وا یظفاح لیئاربا

 باح هد ۲46 ردشل روب ناسحا ترازو هدعب بواوا قرمصتم دیج ۳

 هزتسلسهدعب یدلوا رومأم هنس هظفاحم یغاط روفکتخد۲4۵ بولوا یسلا و

 یتشرومأم ردشادنارومأم هندنا هرکص و شا وایظف ی وک یربوک هلیغلظفاح
 ین هبحاصراصح رق ره ردنا بافیتترازو یسمام هلوا قفوم هاشا نسح

 ییح ردشاروک یتماقنساو تمدخ هتلود یرللوا ردشغا تافو ایفنم یدلدا

 ی وبق ی رله رکص ه افادم یسادشک و نکیاهدهس ور هاغا مس ر دج یرادهن زخ

 ۰ یدلرب و یر هبا قایشاب

 یبقفوم هدنامدخ ضعب هد ادیص بولوا یسادهک اشا لاد یسیلاو ادیص



 ج جنا ۱6۶ بس

 اخ ادم یکحیج ىس املا تب قاجوا هدنرق هةسع "هدلا و

 هد ۱۳۱۰ بولوا جانروط هرکص یحاتسب یدلبا دلوت هد ۱۱۰۰ ندنلص

 بول ا انآ یرصکب هد۱۳۲۲۰ یدلوا یسادضتک لوف هلیسهرص و یماغا سدق
 رادرس یدل وا مظعا ردص ترازو ةنراب هدنسنکیا ی كن رفص هد ۲۱

 یدلیارارف هلیبسح ینایصع راب رکی هدودرا بودیک هودرا هلا ثالم رکا
 یدلوا یسیلاو كينالس هرکص هام جاقرب یدنلوا لزع هدنلوالاعب ر ۲

 هیلو بيک هللا هر عفرو لزع هد ۲۲۸ بولوا یسلاو هنسو هد ۶

 بولوا یسیلاو لیلا هدعبو هدنق هلتراز و یاقا هرکص تدمرب یدلردنوک

 هاروا هلټرازو یافبا هد۲۳۰ یدلدبا ین هبوکناتسا هلټرازو عفر ه٤
 ۔ هض یسهدعقلایذ ۱۲۰ بول وا یسیلا و هنطاةي هد ۱۲۳۰ یدلوا ظفاح

 ارقف , نیطف یدنل وا زکرشاط هنمان هدرادکسا ردشلوا توف هدوکناتسا هدنس

 یولفاچ وا بولوا تنطلس هاوخریخ یدیارازاب روفوا ,تبع شوخ , رورپ
 هرکص یدند , یزونوم یکی , هلغلوا هینبلا فی , هيلا فیفخ یدبازعوس
 ( یدنفا یهو دجا ) یاد یدل وا مسجو هبج و , هلا لب وط بوک: نت

 ۰ رددنفا یدج یداماد یدلدا نفد هداشاب ردح ردشلنا تافو هد ۳

 ۱۳۲۳۹ بولوا ندنناوغا نوبام راد ( شکناک ) (افا مهاربا )
 لنکو نواه ٌةنزخ هدنس هدعقلایذ ۱۲۱ یدلوا بحاصم شاب هدنمرح

 ۰ یدلدبا نفد هنس هب رت هب دیچ بود اتاف و هد ۱۲۳۲ یدل وا

 ہدنسیم رکی كنناضهر ۱۳۳: بولوا یکصاخو یحناتسب ( انامهاربا )

 بول وا یساغا رایهاپس هدنرفص ۲4۰ هللا لزع هدعب یدلوا یثاب یحناتسب
 یلوف قابشاب هد ۲۳٩ ردیجروک ( اغا مهاربا ) رکید یدلیا لاصفنا هرکص

 (افا مهارا ) یدلیا لاصفن هدعب یدلوا ینا روخاریم هد ۳۸ بولوا
 یعیطلاصفنا هدنلا وش ۱۲۱ یدل وا یاب نابکس ضیفتلاب ندنغاح وا یرهکی

 ندننایعا هنطا ( هجهرق ) ( انا ےهاربا ) یدلرویب ناسحا یقلیشاب یوق هللا

 هدرا ها سوب رنو ردشاوا یشاب وبه و سام هدار وا تدم یلیخر بولوا

 ۰ ردرلشلیا تاف و

 هلا قانا ريم ريم هدننابعش ۱۲۳ یقرهلوا یاب وقف ( اشا ےدا را )

۳ 
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 تم و دک

 هنس هلا ولوم یلغ واكب رد شدا تافو ینوک یک زوةطنوا كنرفص ۹

 «یداتاذ مقتسه یدنل وا نفد

  یسافا هداعسلاراد ضیفتلاب هدنوبامه نوردنا ( یدنفا میهاربا جاخا)

 هعفد یکیا هدنراهنس ۲۲۷ و ۲۲۲ .هلیاسحا یاناکحاوخ هدعب یدلوا یسګ زاب

 ناو وب مدنشب نوا كاتس ۱۳۳۷ ضا ود یوازا ی ها یر
 ۰ ردشلدا نفد هندرا هبرت هدوا یدلا

 e ۱۳۲۳۷ تولوا یشاب جوبف ردیمودحم كیلع ( كب مهاربا )

 ید ( كب ممهاربا ) رکید ردنوفدم هدونا یدتا لاحرا هدنسهرغ یلوالا

 نانی ضلوا توا یسیج هانز ور یعماج ےاس ناطلسو ر وش س

 تولوا یرظات کیا ) ك میها ربا ( ۰ ردشلوا یشاب جویتهدناخ

 ) هدازکب مس ر ك ےدارا ) یدل وا یشاب ی ویفهدینات ناخ دو ناطلس رود

 لاحرا بقاعتم نبر ر ردشلوا یشاب وب بولوا ندنهوج و رتسانم
 ۰ ردرشلیا

 هلیئوس انآ یلع یرایرهش رادمس یردارب ردلدرک (اغا مهارا) "

 ردشاوایشاب جهوهفو یجلیام هد ۱۲۲۸ هدعءب و یاب ی ےک شفت نددط وا صاخ

 تولوا یسادعک رایج ومو هدعب یدلوا یاب یویف جا رخالاب هدهدعقلایذ

 ناطلسهدلا و هدنس هلکسا ناتس ردشلیا لاح را أف هدنس هدعقلایذ ۷ ۱

 هدنتفاض ك فراع ی داماد ید تلامت دمک وا یدنلوا نفد هدنس هاب یتکم

 ۰ ید رهامهدق لہ راص » ردش) واتوفهدند وع و شغل هتسخ بونلوت

 شاب راکنخ بولوا ضیفم ندنوبامه نوردا (اغا مهارا جاجا )

 رادناکر هد ۲۳۰ یسافا دنباد هدعب یساقا ریکشس هد ۱۳۲۲۸ یدلوا یسالال

 هنسوا ردشلوا یراب رهش رادحس هدنرفص ۳۳ رادقوچ هدنرفص ۳
 زا هد ۲۳۷ یدنلوا لوع هلیتیلوت ندلاباهش هدنسیتلانوا كنسهدعقلایذ

 ۰ یدلیاتافو هد ۱۲۳۸ هدوعلا دعب ردشلوا مزاعم هشرشمح هلشااغا ناتفخ

 ۱۳۳۸ بولوا یشاب رادهنزخهداروا ردینوردنا  (اغا مهاربادیسلا )

 )ا مهاربا ) ۰ ردشلدا نفد هنسهبرت هب دیجچ بودا هدنس هک |یذ

 ەد ۲۳۷ هلتافوهدنحر ۱۲۳۳ ردشاوا ادن هدنغاچ وا رادملسیرهکی
 .ردشلدنا نفد 4 وی وط هناي ( كب نیما دمع ) ند همشکیم ودحم ندا
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 بتا ۵۷ بت

 لاحراهد ۱۲۳۱ بول وا ندهنظم ماشم (یدنا مهارا جاطا)

 ۰ یدلدنانفدهرادکسا هلیا

 ردیدیفح اشاب قطصم( هداز یقانیسا) ( اشا ین مها ربا )

 هبراپهدنرخ الا عير ۱۲۳6 یدلوا یشاب یوق ب واوا ندنهوج و مورضرا

 شمرک هرهش اشا شیورد ةتغب هدلوخد هناو بولوا یظفاسح ناو یناریمریم
 ۰ ردشلیافلت ینبراهدآ هلیسودنک هلبساقلا شنا ه هناشج ندنتریغو سابهدو و

 (اشاب مها را )

 ردشلوا فرصتم هیولوا هللا قلناریمریم بوآوا ندنربهاشم قلهقس وط

 یتیرارکید و هیاشاب یو یلئاد هب یتسهعرک كوو یدلرب و ترازو ۵
 ۱۳۲۱ ردشلنا میوزت هکب مدآ یسهداز هربشمه اشا یلعو هیاشاب راتخم

 هب هاب نس ودنک اشا لع یلناد هبت تیاهف یدنلوا مط هنبصنم ناصبلیا هد

 ۱۲۳۵ یدلاق هدنسبح زوک هلبا اشاب نایاس یلغوا هلا لقه هګنوق بوروتک

 ۰ یدلیااش رادلاح را

 یدلوا فرصتمهلقلنا رم ريمه هوا راهدنلنفكن ینلدهب". ( اشابریهاربا )

 ۰ ردشلوا توف هدعب و لاصشا هد 0٩

 ۱ یوق هدنس باس یر د ( هداز اشاب دم ثالج) ( ا2ا مهاربا )

 هلناسحا ترازو دنر هلکلک هرادکسا هد۱۲۲۳ یدیشلوا ناربمم و یثاب

 هلعفر یترازو هد ۱۲۳ یدل وا یفرصتم لیا 2 هرکص هیالعو هب رص

 ردکب دوج اح یجودحم ۰ یدلوا توف هدعب یدل ردن وک هیوکناتسا

 بولوا یسالنم رادکسا هد ۱۲۲۵ سردمردیلهدرک ( یدنفا مهارا )

 یهالنم هرونم ةندم هد ۱۲۳۵ یدلوا لثا هت ولوم رب ندهسج دالب هدعب

 ۰ ردشلوا توف بوبمهذا تدم لیمکتبول وا
 ۱۲۳۹ سردم بول وا یمامایدنفا نیماهدازندلایلو ( یدنفایهاررا (

 ۰ یدلوا توف هدعب یدلوا یمالنم رادکسا هد

 هد ۱۲۰۱ ضیفلاب نالت (هدازیثاب باصق ) ( یدنفا مهار )

 اردبا هیلاحربصانمرود شلوا لخاد هناکجاوخ راطف هلبغلرظا یحصعرس

 ردشایا اذا یرنوب هجرهتس و شاوا یرادرفد ینا قش هدمبو ثلاث قش

we 

iS dhs ab 

 فو ۹



 r اف از تا

 اش اب یا

 یردار یدلوا توف هدنشب كنسهرخ الایذاج ۱۳۲۸ ردیساقلا هرم به
 ۰ ردشلدا تافو ۱۲۲۷ اغا دمع

 یدلوا یباک ادخنک بوش ندیلاع باب (  یدنفا مهاربا دیسلا )

 هد۲۲۸ یتیما هناصج هد۲۲۷ یجهمانزور كحوک هعفد یکيا هد ۲۲۰ و ۶

 ردن وفدمهداف و یدطنالاشراهدنسهدعقلایذ ۱۳۳۸ یدل وا یتاک رایهایس ةوالع

 هد ۱۲۲۸ یدلوا یییماان بولوا ندناکجاوخ ( یدنفا میهارا )

 ۰ ردشللا لاح را

 (هدازصش) (اشاب مهارا دیسا )

 رب ثاکب یدبعییناروم یدلوا یلسم هفروا بولوا یثاب یس وبق ردیلرکبراید
 یسبلا و هقر هلترازو هدنلوالا یذاج ۱۲۱۱ ةافاکم هنسرراقبج ینلام قوچ

 هدج هلیغلظف احم هندم هدن رخالا عير ۲۱۵ یسیلاو رکیرابد هد ۲۱6 و

 ردشل وا توف هد ۱۳۲۲۹ بول وایسیلاو رکیرایداسینا هد ۱۲۲۳ و یسیلاو
 ۰. رداشا ناقع یمودحت یدبا ردمو مقتسم و قداص

 یراد هسیک یسر باکر بوش ندیلاع باب ( یدنفا مهارا )
 یسیجهبساح فاقوا نیمرح هد ۱۲۲۸ بولوا ندناکجاوخ هک نا و

 یلق هبساحم شاب ( یدنفا مهدا میها را ) ۰ یدلیا لاحرا هدعب یدلوا

 هدزااق یدلوا توف هدنزوقط یمرکب كنلاوش ۱۲۳۳ بولوآ یس هفیلخرس

 ۰ ردن وفدم

 یدلوا یمهفیلخ هناکلام بوش نددیلام( یدنفا مراص مهارا دیسلا )

 بول وا یتیما هلاګ رض هد ۱۲۲۷ یدلوا یرادزنفد نوبامه تاکر هد ۳

 تافوهدنسهرغ كن رخالا یداج ۱۳۳۲ ردشلواییماات نواه یارس ۲۱

 یدقیج ینوتلا هیف جوا شقلاو لام قوچ كب یدبا ردتقمو بساحم یدلیا
 ۰ رد دنفا دعسا یردارپ

 ۰ ردیمودخم یدنفا اف فارشالا بیقت (  یدشامهدامهاربا دیسلا)
 یسالنریمزا سرد م ردیلبحاص راصح هرف ( یدنفا مهارباجاا)

 ردنوفدم هدنسهعشج یقنلیرا یدلواتوف هدنشبیمرکی كنلاوش ۱۲۳۲ بولوا

 هد ۱۳۲۹ بول وا سردم ردبلب رکرا ( هداز رلف وف یدنفا مها ربا ۱

 ۰ ردنوفدم هدنحراخ روس یدلبا تافو



 سس ۱

 ۲۱۳ یدلوا یشاب یحاتسب هد ۱۲۱۲ و یکصاخ ( انا مهاربا جا ]

 یدشلو هدنراقلاغا لولب قرهل وا یماب وقف هدعب یدلیا لاصفنا هدنرفص

 كنناضممر ۱۲۲۰ بولوا یلوق یابشاب هد ۱۲۲۵ و یسیشاب به رع بوط و
  یدیل وا نفد هرادکما رتغطا توی رو 6

 ) اشا ےھارا (

 یغاچس یرخوا هدناضمر ۱۲۰۳ رد ردارب اشا دوم یسیلاو هردوقسشا

 یدل وا قرصتمهرد وقشا هژیس باب لیا مور هدنلتف كن ردارب ۱۲۱۱ ردشلر و

 هج یلرکسع رس ییا مورو یدشلوا ناسحا ترازو هنر ۸

 هردوقسشا هدسبجر ۲۲۰ یدلوا یسیلاو یی مور هد ۲۲۰ یدلدا هیجوت

 یعودح ردشلا تافو هد ۲۲۷ یدلدا لزع ندیلیا مور قر هلاق هدنرزوا
 ۰ یدبا قداص ریزورب فیس بحاض ردراشاب رهاطو بغار

 یمالنمسدق ۲۱۲ و سردمرددیفحرادزفدرب ( یدنفا ها رادیسلا)

 یدلیا لاحرا هدنشب نوا كنسجر ۱۳۲۷ بولوا یمالنم ماش هدعب و

 ۰ ردنوفدم هدنحراخ روس

 ) یدنفا تفأر مها را (

 رب رد شيا طخ میلعت ندیدنفا یدهز طاطخ و شمزاب بوبوق وا هدنکلهک
 هل وردنا قرهنلو هدننیعم بودا با تلا هکب دجاد واج یتیما رهش قلارا

 كب بولوا رهظم هداقما نسح هللروص وب ردشلثا تیّور یتیرشبا قلعتم
 عبار ینطصم ناطلس یدلوا یتاک رابلا م رکصفدنا یدلو رامتعا قوج

 يج هبساح شاب هلقلناکح اوخ ةعفد هلفل وا یسهجاوخ قشم هدنس ولج

 ناخ ملس ناطاس یدلوا لئاث هصاخ تبعص قر هلوا یتابشواج هدلاوشو
 كن رات طح ینا ناخد ومع ناطاس یشانندنفیدل واراکشا یتفادص هنن رترمضح

 یتیما رهش ۲۲و یراب ره فرصم ۲۲4 هدرهاظ بولوا یداقا رهظم

 رونلوا هیفخ درباخم هلیسودنک اعاد بولوا تنطلس نیما هدنقیقح و
 تاذ وو رولیزاب باوج هلیأر كلوب هناضورعم نانلوا دقت ندیلاع بابو
 قشم یدا رردشا ارجا یناصوصخ یکیدتسبا بودا ےک ییذوفت

 ةعفد نکیا هدنرلیغاشآ كسیرد ةفاسمهیدنفا منار یردرب كنسهجاوخ

 یمیقرت كنیدنفا تلاحو یغنلم اقم؛اق كناشا یدغر یدلآ ین ول وم ریمزا



 بس ۲( بس

 قزتلاب ردیمودخت اشا قداص دم ییهیالع (اشاب مهارا دیسلا ]

 كنناضهر ۱۲۳۲۲ لزعلادعبردشلر و یاس هیالع هد ۱۲۱۲ یدلوا نارمرم

 ۰ ردنوفدم هدرادکسا ردشاتا تاقو هدنداعسرد هدنزوقط رکی

 هدنلاوش ۲۲۷ بولوا یعوبشاب هدرج هدنرحمصم ( اشا مهاربا ۱

 لاحرا هدر هنسو بول وا قرصتم مروج هدعب و یلغفاحم طایمد هلغلناریمریم

 رح نادا دبع ناطلس هکرد ) ك ےھدا ) یشاب جیویف ی ودح ردشلیا

 ۰ ردغیش هن وامه رصع كن رات

 هدنل والایذاج ۲۲۲ و یماغارلیهاس و یشابیوبق ( نکی ) ( اغا ےھارا )

 ۱۲۲۸ بولوا یٹاب یب4 هدعب یدلوا لصقنم هدنابعش بولوا یشابشواح

 ناطلس هدلاو رددسنفا دیعس مودم ردنوف دم هدهغنال یدلیا لاحرا هد

 (اغامها را) ردشلواتوف هد ۱۳۲۳ جد ( یدنفا مهاربا ) یسشاب تہ هوهف

 بونلوا حارخا هد ۱۲۲۲ یدآ نارفرکو ندنرببح اصم ناخ لس ناضلس

 یسیح زا شا رایت اتسب (  یدنفا مهارا ) ردشملا لا را هر

 نفد هرادکسا بودا لاحترا هدنسپ دب نوا كنس هدعقلاذ ۱۲۲۲ بولوا
 ۰ یدلدبا

 ( یساغاراطق ) (اشان ھارا جالا )

 ماشهلت راز وهدنمرحم ۱۲۱۳ ردش) وا یلصح باخ هل يس هان ل وا روخاریم قرتلاب

 لزع هدنسبید نوا كبجر بولوا یرکسعمس رصم هدلوالا عیرو یسیلاو
 یدل وا جاطاریتاو یسبلاو ماش ایات هد ۸ یسلا و بلخ هد ۲ یدلدا

 بولواییلاو بلح انا هد ۲۲۲ تحاص راصحهرف هد ۲۲۱ شع هد ۰

 یسیلا و مورضرا هلیساسا كن رازو هدنس هاذ ۲۲ یدلدا مفرقراز وهدمب

 ىدا واتوف هدهلیلفتدم ردشلوا رومأم هتماقاهدداقوت با لرعهد ۲۳۲۵ تولوا

 هد ۱۲4۵ و یثاب یوبق ( كن دجا ) یردارب یدنالد امریغ هدهسیا ردم
 ( كییطصم ) یردارب رکید ردشلدا لتق هللزع هد ۲۵٩ بول وا یلصحت بلح

 كناشاب یدلوا وح هدکلرب یدتا سبح هکل وا لصح یشادنرف هد ٥ هکرد

 ۱ ۰ رداشاب دیجیم ودح
 یفرصتم ناب قلارا رب ردیلغوا اشاب ناس یلناباب _ ( اشاب مهاربا)

 ۰ یدلنا وحو سدخ توت وط ینو اشا نج رلادېع هد ۱۲۲4 بولوا



 سم 92( دم

 < روفوویاطف “ ردا یلثم هدروما مدت و رهام هدناتک نف یدلدنا دیش هدر

 ك وف ح ثلا ےلسناطلس یدبا یر دم ردم هاددج ماظن, نیک بحاص

 دوجولا فیعض و هنيبلا فیح , حودقم هلكلزمستج- رم بولوا ىهجوت رهظم
 فاخ هاریک هسوک هلکعد « ديس ول رک » ر دنوفدم هدالوپ یرغشاک ید

 تورث ردیلنوعضم ید « یدنوط هقس ولریک ییادٌنک هسوک » هدقدلوا
 هد ۷ ( كب یدهز لبع اا ) ندنیسردم یم ودح ید یبحاص هرفا و

 فسو یغاخ هشت ام هغ رش یسهع A یدلدنا نفد هنلغ وا كن بودا تافو

 ۰ رددنفا دم ندلاحر یردارب یدلبا 93 هکب قداص هداز اا

 ( هداز یه رع ) ( یدنفآمسن ها ربا ۱

 نت وخ هرکص ندنناف و یردب ردیلغوا كنماما عماجرب هدندحرس نیتوخ

 .تولک هداعسرد هلسهدلا و هد ۷۶ یدلبا تایستکا ییت رهش هداژ Cz هب رع

 ىشابى هم رکید یسهدلا و یدلوا لخاد هنسهط وا یوتکم ترادص هد ۸۹

 ودرا هد ۳ هل وا نبطف تاغ یدلوب تب وه ثالهداز ةا لأ خادم

 یب وتکم هدنرورم تدمرب یدلوا رادرهم هیدنفا مهاربا باح هدنج ورخ

 كن هدمقلا یذ بولوا یسادمک ترادص هدندرد كن رفص ۲۱۳ یدلوا
 انا هد ۲۱۵ بونلوا لزع قلارا رب یدل وا یادش نونامه باکر هدنزوقط

 ترادص اسا هد ۹۱۸ مرکض ندند وع كن ودرا یدل وا یاد تاکر

 .هلا هلیسوو بولوا یمادنک ناطلس ناغکیب ةوالع هدعب یدلوا یسادضک
 یمرکی كنبجر ۱ ۳ هدف هم هنفرش لوحد هن واه روض ا

 .هدن ر وهظ ی رفس هیس ور ىدا لوبقمو ناتمام الا لاصفا هدنح وا

 ۱۲۲۲ یدمهل وا علطم هن داسفاشاد یس وم نکیا مهفربت بول وایرظان هرفس تامه

 نفد هنراوج یماج لکوت هدارفا یدلدبا دیهش هد نادیم هدنلوالا میر

 تورو اضم بحاص مهقلا عیرمس , تلود روماففاو , ها فبفخ ردغلدا

 ی ودح لوس و هد \ ° ) كیدعسا ۱ ندنس ردم ی ود یدبا

 نیح یغانوف یهد.ردلاق كسکو ردشل؛ا تافو هد ۵ ك ( رداقلادبع )

 4 ؛ ردگلروی نابحا هنرامودخم هرگص هر هدهنب دننوآ طبض هد



SARS 

 یسەغا یذ ۱۲:۳ ( یدنفا نیما دغ ) سردم ود یدلبا تاو هد

 یدنفا مها ربا ۱ رلپ دل دنا نفد هدنماچ ییفم یدلیا تاقف و هد هک )

 یدلیا تافقو هد ۱ تولوا ندای سردمو ندهصاخ یابطا ردیاب ویطسف :

 ( یدننامها ربا جالا ( یدیآ لضاف رولبقل « هجاوخ » ردنوفدم هد رايس

 هدنس هضیجر ۱۲۳۲۰ بول وا ارقلا مش و یسهجاوخ یتکم یرک ناغط زو

 ۰ یدلدا نفد هدنسوبف حوت هدرادکسا یدلول توف

 یدلوا یسیشاب یہ هرع بوطو یثاب وبق (اغا مهارا دیسلا )
 )ا مها را كسلا ۱ ردنوفدم هدنلو هناعص ردشلوا توف هدنلاس ۱

 بولوا توف هدنسیتلانواكنل والا یذاج ۱۳۲۰ یدایسیکصاخ هصاخ ید -

3 
3 
3 

 ۰ یدلدبا نفد هدرادتسا

 ترادص رد مودم یدنفا گاف در ندلاحر ( یدنفا تیم مهاربا (

 ۱۲۲۱ یدلوا یناث هرک دن بولوا ندن اکجاوخ نکیا ندنسافلخ ییوتکم

 ٠ رد ص اش یدادا تافو هدلأح یعبدل وا لصا و هزوت وا یس و طه ہر یلاوش

 ( یدنقا مهاربا جالا (

 هنلق یوتکم ردیم ود یدنفا لیعاعما نالوا یراد رفد باکر هد ۷۳

 یدل وا دفملخ سس تولوا داماد هر یدنفا قطصم یا نشر بودا ماود

 رق س لزعلا دور یدل وا ا رد ص یوتکم نوک نت كاحر ۱۱۹۹

 هدید وع 2 تماس ق” ور ودرا یدل وا یلاع ردص *ینوتکم 9 هدنماکنه

 ۲۰ یدلدنا تلخ هلفلادّک باکر ندودرا هدنس هرخالا یذاچ ۳

 یسودنک بولیدا بلاط هلکمن روک مقر هنسدوج و هد ودرا هدنرخالا ۳2

 ۲ ۷ یدلدنا لع هدنل والا 4 ۳۰ یدل وا ی هبساح شا هدند وع و

 یش رادږفد هد ۲۰۸ تولوا يما تربص ا وک

 هد سا كن كم هدععاا ید ۳۰ تول وا یییما ها سر هدندارو یدل وا لوا

 ۳۱۱ یدلوا رادرفد 3 هدنسکیا تن اضمر ۲۲۰ یدلوا یرظا ه ربخذ

 دارا هدب کس كس هدعملا ید ê یییما اسر I لوا "همان زور هد

 هاسر هدنه رک ۱۳۲۳۱ یدلدا لص هدنهرګ ۳۳۰ یدل وا یراد رفد ددج

 یمرکی كنلوالاعبر ۱۲۲۲ یدلربویناونع «یرظانهرګروما» بولوا ینیما



 سا بس
 ه ردندالضفر دن وفدم هدرادکساردشنالاصراینوک یصکیایم رکی كنس ہدعقلا یذ

 هددچفوقرب هدنراگ ران ۱۱۷۰ هدعبردلهن اجوق ( رانرو اغا مهارا )
 تكمالسا لها ندا ترڪ هندو هلع رط هنوط نددارغلب ردشعا نطوت

 كراولپرص ندا هببعت بوطو ناروق وصو هدناحاس هوط نواح ا

 هصیلح یییلاهاو هکمروک ین هنیفس یرقدلوا بکار كنيلامها ندنکوا
 ردشفلو هدريخ لعفو اکر شم هلا اشابلیلخ یل هجناش وق نالوا قفوم

 یلیخ قرهنلو هدن ایراحم قوجر واس هل را هراحم هوحارو هروم ییدنک

 هچوق نکردیک هلاتسبرص هحصلا لجال هلرصوصخ و شمرتسوک راقلرارب
 نالوبعوقو هلیسایقشا برص هتچرب نالوا شهقیچ نیزسنآ هنسوشراق هدناقلب
 رامورا ییسهلح قره وف وا نادیم هب ایقشا هدلاح یعيدل وا زکلاب هدهمداصم

 بول وا یلغوا جوا هدنمان فراع و یطصم وح اص ر در ویغ و عبجش درر شا

 هدنفلنابعا شان او هدنفل هد هوو بحاص راصح هرف اغآ اص یمودخحم كوب

 ۰ ردشعا قبس یتهدخ نسح قرەنلوب

 ۔ ودع یدنفا ےن نام یرادرهم هداز نس ( یدنفا ابینم ےھا را )

 ضعب یک یکلیجهبساح نیمرح یدلوا ندن اکجاوخ بوشیتب ندلق ردیم
 هاب یرد هدرادکسا ردشلبا لاحرا هدنرفص ۱۲۱۸ كردبا طبض بصانم

 یدلبا تاف و هد ۸ ( كن یجر نامع) ندهتک یمودحم یدلدبا نفد

 یذاسجج ۱۴۱۵ بولوا یسهقیلخ شاپ یلق ندعم ( یدنا مهاربا دملا )
 مهاربا جالا ) رکید ردنوفدم هداشاب دارم ردشلیا تافو هدنربن وا كن رخالا

 -رخ الا یذاج ۱۳۱۰ بولوا یسهفیلخ شاب یغاجوارادحس ید ( یدنقا

 ۰ ردنوفدم هدوبش وط یدلوا توف هدننوا كنب

 یراب رہش رادقوچ بولوا ضیفم ندنوام نوردنا ( كب مهاربا )
 ۰ ردشلوا توف هدعبو شلدا جارخا هد ۱۲۱۳ ردشلوا یه ام هرکصو

 ۱۲۰۹ یدلوا ناریمریم ضیفتلاب ( هداز یهرصیف ) (اشاب مهاربا )

 و قرصتم یارسفا هدنلاوشو لزع هدنبجر ۲۱۰ بولوا یظفاح صراق

 هد ۲۱٩ و رهشیکی هدعبیظتفاحم نامرکفا هلیغلفرصتم یس هرف هدنمرمخ ۱

 ۰ یدلوا توف هدعب یدلوا فرصتم یرهش ریق

 ۱۳۲۰ ردشلوا یمالنم هرهاقصم * سردم ( یدنفا میهاربا دیسلا )



 به

 بقاعتم نیرکیذکم ملا یوم یدلوا یمالنمرادکسا ۲۱: ردشلروب ناسحا

 «ردرلشلیا لاحرا هدر طساوا .

 توف هد ۱۲۱۱ بولوا ی یعافر ردیل هئردا ( یدنفا مهارا )

 ۰ ردنوفدم هدیوا ردشلوا

 ۱ هدنلاع را یردهد ۲۱۲ ردیم ودحم اشار دم یاح اشاب مهارا ۱

 ۰ یدنا لاحرا ءهرکص تدمرب ردشلوا یفرصتم لیدنتسوک

 یسالنمرصم هد ۲۱۳ و سردم ( هداز یی م ) ( یدنفا هاربا )

 لاح را هدنلوالا عبر ۱۲۰۵ هدماش بول وا یسیضاق یمودرا ضم هرکص و
 یسضاق هطلغ مرا و شربت یا روس ( یدنفا مهاربا ) کند ردشلا

 ءاطع دج ) ندنیسردم یمودحم یدلیا تافو هدنسهعا یذ ۱۳۲۱۹ بولوا

 ۰ راردنوفدم هدنسویقحون یدلیالاحترا هدنشب نوا كنلاوش ۱۲٢۹ ( یدنفا هللا
 ۰ « ردیمودح یدنفا یرد تاتکلا و 2 ( یدنفا سدنآ مارا ۱

 یوبقردیردبنیاقكناخآ ہللا دبع رادحلس ( هداز راچ ) (اعا هاربا )

 عیر ۲۰۶ ینا روخا ریم هدنرخ الا عیر ۲۰۲ و یساغا نیم هابرغو یاب
 هدنرخالا عبر ۲۱۰ یدلوا لواروخا ريم هدعب یمادٌضکر یجوبف هدنرخ الا

 توف هدنرب یعرکی كنبجر ۱۲۱۰ یدلیا لاصفنا هنرزوا یلزع كنداماد

 سس ( افا مهار ) رکید ردکب دچا یمودخت ردنوفدم هداشاب ردیح یدلوا

 «یدلدا نفد هدجا هج هرو یدلوا توف هد ۱۳۱۰ بول وا هصاخ ناراد ربت

 ۱ ( كب مهار بادیسلا )
 هکمهدعب یمالنم رمصم * سردم ردیمودخم اشاب نطصمحجاطا یلکب قبسانادوبف

 . یسها یلوطانا هد ۲۱۵ و لوبناتسا هدنرخ الا یذاج ۲۱۰ و همرکم

  یدلدا نفد هدواردشلوا توف هدنسیکیا نوا كنسهوعا یذ ۱۳۱۷ یدلوا

 . رکشیرت یرد اشا اض فسوو یس هدازع ینا یاشا تزع ندرلمظما ردص

 : یدبا لد هداس ردراشلوا یلابفا ثعاب هلغلوا یس هد "

 هدنناضمر ۱۲۱۰ بولوا سردم ردیف اشع ( یدئفا ےھارا (

 ( یدنفا ےھاربا ) رکید ردشعا تافو هد ۱۳۲۱۸ یدلوا یسالنم رانف ریشکن

 ۱۳۱۸ بوا وا سردمو یسهجاوخ هصاخ رالیک هدنوامه یارس ردنلسدق
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 . لزع هدنشب نوا كنلاوش هنسوا یدلوا یرکسعیضاق لیا مور انا هدنرخالا

 یذاج ۱۱۸۹ بولوا مالسالا جش هدنچ وا یمرکی كنبجر ۱۱۸۸ یدلدا

 یرونوا ندفاشوا رب هلا اشا تع مظعا ردص هدنس هر كنس هرخالا

 یکم رکی كال والایذاج ۱۱۹۹ رلیدنل وا لزرع ندن رلماقم یبیکیاره بودیزو

EFASبونل وا لزع هدندرد نوا كننابعش هنسوا یدلوا مالالا نیش  
 Ar چ یک ةعفدوب « یدل ردن وک هب ه رقنا هدنز وقط كنس هدعقلا یذ

 .هرخ الا یذاچ ۱۲۰۰ « ردنوک ۸۳ ید هدیسارا یشوا ین هللا یلزعو

 قالطا ربارب هلیلغ وا هدیناخ لس ناطلس سولج یدلروتک ههسورپ هدنس
 بارح هدنعماح دب را یدلوا توف هدنسکبا كنسهدعقلا ید ۱۳۲۱۲ یدنل وا

 رویسجو دیدح تباف بولوآ هرې ېب ندفراصعمو مولع ردنوفدم هدنکوا
 بفشک هماقلا لیوط بول وا هلارابک یروط هد هسیا لئام هنسفن تزعو

 ردغل۲ توشر ندرمدا قوجر دنس یخکیا یدا بیو بیهم دا

 تناهدنناف و تلکب یطصم ندرودصیم ودع یدبا ولترهش هللا ضاغا و تدناسقن

 ود « نوسلر و هدقدل وایهلع » هدنساح رسیردن هنر (كدشا ردج) ی ودح

 تودیع وا اىد ۱۳۳۱ نولواس ردم جک و یدیشمقیچ تس “دارا

 هس ردن هب رهدننششمیب (هدازیصا) یمامایسهراد یدل ود وکه ناب یدج ب واوا
 ردا لاحرا هد ۱۲۳۲ قرەلوا ندیلاوم هلکعا لئاب

 كنس هرخالا یذاج ۱۱۹۹ بولوا یشاب یکصاخ (یدنفا مهاربا )

 - دیا لزع هدنرخالا عبر ۲۰۰ یدلوا یسیحژاب هداعلاراد هدنسیکیا نوا

 بول ینودضفک ناطلس هاش درکض و ناطلت اتا یدلوا یعتافوق و تولپ
 نولامش یودرا هرکصو یجهبساح شاب هد ۱۲۰٩ یدلوا یتیما هرا هدعب

 هدنس رعشج قلیرا یدلیا تافو هدنل والا عید ۱۳۳ بول وا یراد زفد

 ۰ یدا تاذ یلایل ردنوفدم

 ( یدنفا میهارپا ) رددیلاون ( هداز یم) ( یدنفا مهار )

 یذ ۱۱۹۹ بولواسردمردندندافحایدنفاد و مالسالارمش ( هداز دوج )
 ۳۲ و یسیضاق هنردا هدنلاوش ۱۳۲۱۰ بوا وا یسالنم كينالس هدنس هدعقلا

 تولوا ماعسرد ( یدنفا مهارا ) رکید یدل وا یسیضاق دم رکم هکم مد

 ےھاربا ) رکید یدلوا یسالنمماش هد ۱۲۱۲ و یمالنم سدف هدنمرڅ ۳

 . ثالسردم هدنجورخ بولوا یت اک رس ضیفللاب ندنوایمه نوردنا ( یدنفا
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 رد وفدم هدیاصف شاط ردشطا لاګرا نا کپ ثتنس هرخ الا ییذاج ۱۳۰

 ۰ یدا ید و كن رصد بوا وا ندم ور لضافا

 ( كب مهاربا )
 بودادلوت هد ۱۱:۱ ردیمودخ اشا دبع یراص یداماد اشاب ناک چرا
 نادوبق هګدقا » یدل واداماد ه النم ناغګ هدازیربو یدل وا سردم هد ۵۹

 هجا ودزا تګ یماخ هیقر یسهعرک كکب لیعاعسا هدازاشاب یطصم یچلبا

 شلفم هد ۱۲۰۱ یسالنم هرونم ندم هد ۱۱۹۸ هطلع هد ۱۱۸۹ « یدیشلا

 یسضاق لوناتسا هد۲۰۵ و ىم لوتاتسا هدنبجر هد۲۰۳ یدلوا نیمرح

 هلا لزع هدنهرح ۲۰۵ یدلوا یرکسعیضاق یلوطانا هدنمرحم ۲۰۰ بولوا

 هدنسد یعرکی كنئاضمر ۱۲۱۰ یدلوا یسهباب یلیامور هدندرد نوا كبجر
 سباتو ردنوفدم هدنفلرازم دزناب ناطلس یدلوا توف هلشاصا لوژت
 میهاربا یمودنم كییبحم ندرودص یمودخم یدا لئام هدیلقت ینفالساهدممعتو

 ۰ روند هدازیرب هکرددنفا كتبحاص یعودح كنا كتعصع

 ینرصتم شافو ناریمریم رد ردارب اشاب دم هزابا (اشاب مهارا )

 هلتفایلمدع هدهسیدنل وا بصن هناروا رارکت هدنمرح ۱۲۱۰ لزعلادعب ردشلوا

 ۰ ردشل وا توف هدلاحو و شلدا لع

 ردشلوا یسادک لوق ضیفتاب ندنغاچوا یرچکب (اغا مهاربا )
 ۰ یدلوا یفوتم هدعبو دعاقتم هدنرخالا عبر ۱

 ندناصصا هیاودبصانم صضیفتلاب بول وا ندانک ) یدنفا مهاربا (

 .هموظنمر یلدلج حج وا هدربس یدلیا تاف و هد ۱۲۱۱ یدلوا ندناکحاوخ و

 ۱ ۰ ردراو یس

 (2 مهارا) ۱
 هد۱۱5۲ سردم هد۱۱45 یدلیادلوت هد۱۲۲۷ ردیمودحم كناشاادح ضوع

 یدل وایمالنم هرونمۀندم هدنمرح ۱3۳ و هسور هد ۱۵۹ و یمالنم رهشیکی

 یدلدبا لزع هدنمرحم ۰۷ بولوا یسیضاق لوبناتسا هدندرد كننابعش ۵۰

 هد ۱۷4 یدلوایضاق اناث هلبسهلا یلوطانا هدنسیکیا كنسهرخالایذاج ۳

 یدلیا لاصفنا هدنمرحم ۷۰ بولوا رکسعیضاق یلوطانا هدنمرحم ۱۷۵ هللزع

 یذاج مع هللزع ۸۱ یدلوا یلبا مورردص هدنسیتلا كنرخالا عبر ۰



 ۱۲ بس
 دنناب هللا لاحرا هدنلوالا یذاج ۱۳۳۸ ۰( كي دمسا دجا ) یدیفح

 3 رایدلدنا نفد

 هدنراقلاغا لولب بولوا ندرلیماب یوبق ( یلروحم ) (اغا مهاربا )
 كنرفص ۱۲۰۸ ردشلدا دعاقت هدعب و شل وهدنراقلاعا رادحنس و رایهاپس ینعب
 رلیجهطلاب ( اغا ےھاربا یباح ) ردنوفدم هد رادکسا یدلبا لاحرا هدنج وا

 یسادنک رایج هطلاب هدنسوبق یرولس هللالاحترا هد ۱۲۰5 بولوا یسادضتک

 ۰ ردشلدا نفد هاب اغایلع

 1 ( یدنفا مها ربا (

 هدنبجر ۱۲۰۱ یمالنم دمرکمهکم هدعب یدلوا ینیما یوتف بول واالنم سردم
 لعفلاب هد ۱۲۰۷ و شلوا یسهاب یلوطانا ابقاعتم بولوا یمهاب لوبناتسا

 ردشلعا لاحرا هدنزکس یمرکی كننرخالایذاج ۱۲۰۸ قرهلوا یلوطانا ردص

 ۰ یدیاهیقف لضاف * ماع * یدلدنانفد هنسهداح هراچم هذ ویا

 (نوزوا)  .(اشابهاربا)
 تراسج بولوا یسیشابلیلد كراهدازمظع هدعب و لیلد هرکصو دنول ردیلص راق
 سلبارط هللا یغلغ وبشاب هدرج هدنرخالا یذاج ۱۱۹۹ هلسح یتعاصو

 یطنفاح صراق ۲۰۰ و یلتفاحم بونیس هلیماعْضنا راصحهرف هدعب و یفرصتمماش

 ترازو هر اب هدنرخالاعیر ۲۰۲ یدلوا یغوبشاب هدرج رارکت هد ۲۰۱ و
 هنطا هد ۲۰۷ و هفروا هدنرفص ۲۰۵ لزعلادعب تولوا یسیلا و ماش و ج ریما

 یدلوا یسیلاو ساویس هدندمزاو یفرصتم هرصبقو هدکی ًافاعتمو یسیلاو

 نکردا بارخ بوروا ینابصف و اضق هلبقلخ یسریاد بوزک ناد رکرس
 هلغل وا رابجو ملاظ ردشلدا لتق هد ۱۲۰۸ هدلحمان یاب یربوک هدساویس

 ۰ ردشمامارب هشیارب

 ( یدنفا مهاربا جاطا )

 هش ول وم هدنعماج جافیدل وا سردمهد ۱۱۰۲ بو رک ناما لیصحل اب ردیلناتسغاط

 ۲۰۱ یسالنمماشهد ۱۹۷ یسالن بلح هد ۹۱ یدلاقلوغشم هلا س ردت هل وا لئان

 ۱۲۰۸ یسهباب یلوطاناهد ۲۰۵ یس هاب لوباتساهد ۲۰6 یسالنمدم رکمهکمهدن رفص

 یدل وا یورنم هلایرصب فعص و یریپ تلع یدلوا یمهاب یلیامور هدنبجر
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 هوا را طی

 رسا هد ۱۲۰۳ قرهلوا غ وباب هنتهج نادغب هرکص یدنلوب هدیرح

 ۰ یدلیا تافو هداروا ردشل وا

 توفهدرا هندو ردشل وایسالنمهر ونه دمدعب و هسورب و سردم (یدنفایها ربا)

 ۰ یدلوا

 یسالنمهبلف هعفد کیا بول وا نده رود "یلاوم ( یدنفا مهارا (

 ۱۳۰۳ بواواسردم ( یدفا مهاربا ) ع زوم و هد هعلس لئاوا ردیشل وا

 بول وا ندنیسردم ویمامایغاج وا یرچکی( یدنفاهاربا ظفاح)وهدنم هحعا یذ
 ۰ ردراذلیا لاګرا هد ۰۵

 یهنطا بوش ندیلاع تاب ( هداز مها ربا ریما ۱ ( یدنفا مها را )

 ندناعصا هیاود بصانمو ندن e هرکص یدلوا داماد هاش ر۴

 :یدلدا نفدهرادکسا یدلیا تافو یئوک, یک دب شرک كا ۰۹ دوا

 یاس رصع رددندافحا اشا نانس ( هداز لا ( ك ماربا )

 ندهلاعو ردشلدا نفد هنعماح هلکسا هدرادکسا هلا لاګرا هدنلئا وا

 ) ك اس ناعلس ( ند رانو یدل وا توف هد را هنسو ید ) ك نسحیچاح ۱

 نادکنیشا یمودحم یدنل وا نفد دنعءاج هدا زېش بودا تأفو هد ۲

 ۱۲:۳ و شلدا ن هلتم ثاوشاتکب هد ۲:۲ ( كب رهاط) یبالنب

 و ردششلوا نفد هنناب یرد هللا لاحترا هد ۱۲:۷ بوللوا قالطا هد

 نفد هنعماح هدازهش هکیدلیا تافو هد ۱۲۲۹ ( كبدوجم ) ندهلاع

 رخاوا ( كب غار طصم) چرخ ندوامه نوردنا یعودخت یدلدا

 ندرانو هنن ردن وفدم هدرادکسا ردشوشدب هب ینا ناخ دوم ناطلس مصع

 ۰ ردشلوا توفهدنلوالایذاج ۱۳۰۷  (كي لیلخ مهاربا) یلوتب

 شاب یلف اد شیفتلاب ندلف  (كچوک) (یدفا مارا )
 هد ۲ بول وا ی تاک ادَّنک هدنلوالا یذاج ۱۱۷۹ یدل وا ی د قماح

 ۱۱۹۷ هلا بصانم رد هدعد یدل وا یسیح هبساح یلوطانا هدناضمر هالن

 وق دادغب و نیما لز هد ۰ یج لاق یراوس هد ۸ ینا هب را هد

 ۱۳۰۷ یدل وا یمادک ناطلس و یا E هدنل والا عر ۴ یمادنتک

 یهو دخ ران وهده هدرادکسا رد كيلا تاف و نوک یضزوقط یجرکب كنهرح

 نالوا یمودنم كناغا شبا یدامادو هد ۱۳۱۱ ( یدنفا قیطنعم شیورد )



 یا ۱۰ حج

 صراق هدنلاوش ۱۹۶ یمیلاو بلخ هدعب یفیصتم سیلکو زازعا هد ۱۹۲ و

 هدساب هدعب یدلدیا ین هیدذکت دن راز و حفر هد ۱۹۸ بولوا یظفا-ح

 هدارواو شالوا یظفاع صضراق ابا اهالاب ینرزازو هد ۱۲۰۰ یدلیا تا

 ۰ یدبا هنالداع وغ ینکرح ردتشلډا تافو

 هغانتسیوک هلقانا ريمریم ردیلغوا كناشا دجا یلناباب (اشاب مهاربا )

 كنایلس یمودج یدنافرصتیاباب ۱۱۹۷ هدنلنع اغابناقعیدلوا فرصتم

 ی هت ایلس رارکعت اشاب ناف ۱۲۰۰ یدلیا اش ارق « دین اجلس » همای

 هد ۲۱۰ هیلغلاب هاسا نجرا دبع یرداز هدنافو كنا ردشلوا فرصت

 هداص و هدندوعو شعا هبراحم هبا رایلراس بورو هلا ی هینایلع رارکت

 . ردشانا تاف و

 ۰ ردنفودحم یدنفا دچا « هداز فف » ( یدنفا ےقاربا )

 نفن کخاوخ ردداماد اشا دمت نارق وقف ( یدفا هاربا جالا (

 یدلبا لارا هدنزوقط كنل والا عیر ۱۲۰۳ یدیا ندنلاجر هیاود بصانمو

 ۱۳۰۱ بولوا یسیعزاب یتعاج یجکیا یرهگب ( یدنفا مهار )
 ۰ ردطاطخ رومشم ردشلدا نفد هنسهیکت اشا دم هلا لاحت را هد

 كبحر ۱۳۰ تولوا یسهفیلخ رایج وق ( یدنفا فینح ےھاربا )

 ۰ ردنوفدم هدرانکسم یدلوا توقف ھا

 اب مارا )
 هد ۱۲۰۰ و یدلوا نارمرم و یاب یوق رد دیفح اشا نیس ل هدنراد

 هد ۲۰۲ بواوا فرصتم لیدنتسوک هد ۲۰۱ یغوبشاب ردن ترازو ةت راب
 هنرزوا یتعجر ندلح یغیدلوا رومأم هد ۱۲۰۳ ردغلوا رومأم هقالنا

 «یدنا تافو اق

 نآریمریم بولوا یرد ناف كناكاب دوح ہر (اشاب مهار )
 هلکب نامرهف یلغوا هد ۱۲۰۲ هنرزوا ییکرح هنادبتسم كداماد یدیشاوا

  هدیفخ راح هلا یداماد هرکص یالیا ناهلسا هتدمدا تلود رارب

 | را نیو سبح هد ۱۲۰۳ تولوا نابم یر
 هد ۱۲۰۳ بولوا یظفام ءوحناب هلبا قاناریمریم (اشا یهاربا )

 شنا نوت نا

  TTا ت و ۶



 سن 3 ۳ جت

 ج وا بول واقرغنکرولک یرد ردیم ودح فس وب یساح یسی رک مورض را نالوا
 تبیرت هدنسهرتاد اشاد م ضوع یٹادلوب وپق كنب ردب یدلاق ےتب هدنشابترد
 تورك هنلق ترادص ی وتکم هدعب یدل وا یتاک هنزخ هدنن رادص توروک

 بغار وناعلسهر ص و یتاکهدنسل وا یشاب یحاتسب هن ردا كناشاب رکی یدامادكنا

 ۱۱۷۱ یناک رایج هبجبول واندناکجاوخ هلبیسو یدلوا یتاکو ادنک ل رلاشاب

 -یذاج۷ویدل وا ینا "هرکذنهدنمرحم ۱۷۵ یسیحم وتکم ترا دضهدنل والایذاج

 یسیجهرک دن هیلام ۱۱۷۹ یدلدنا لرع هلض رات ندنسمامهل وال وا"هرک ذنهدنرخ الا

 یلیکو هبساحمشاب ةوالع هدنلوالاعیر ۸5 لوا هرکذت ههنرخ الایذاج ۱۸۲ و

Aل وا همان زور دنس دنا مچ ۱۸۷ لک و و هدودرا هدن رخ الایذاج  

 ا هدفدل وا صخم هد رح هیس ورهد۸۸یدل وا باتکلا سن رهدنل والا عی ر۸

 هدندوع هلص دقع هدنرخ الا یذاج۸۸ یدلوا یناث صخ ی هل ءاباندنع نع

 ی هبساحشاب وییما رهشهدمب یتیمارتفدهد ۱۸۹ یدلدالرع هد همکچ كچ وک

 رهش هن هد ۱۱۹۷ تیاهن بولیدنارومآم ه هلاکمهبا هیسور هد ۱۹۲ ردشن وا
 ۱۲۰۰بولاق هدقات هنس تردیدلوا ج ولفم هلناصا لوزت وهدهسیدل وا یتیما

 تفرعم و ره یدلدنا نفد هنس هعچ قلی را ردشل وا توفهدنح وا كناضمر

 ییعاطتسانادقف هد هبسایس روما ینراهم مدع هدناس> ید یثلم و یحاص

 دم دی ادیع یج ودحم ردشل وا ثعاب ةا هتل ود ییراب نیت هد هلاصم

 هباود e و ندن اکحاوخ ) یدنفا مهدا مهاربا جالا (

 بودا لاسح را هدنرب وا یم هدععقلا 3 ۱۱۹ ید بولوا ندنایعا

 : ۰ ردشلدا نفد ه رادکسا

 . رددیفح یدنفا طصمییانفهداز یشاب هطوا ( یدنفا ها ربا ظفاح )

 - هجاوخ رالک نوبامه یارس ندالع یالصف ( یدنفا ےھارا دنسلا )

 ردشلدا نفد ه هيي ب ودنا لاحرا هد ۱ یدبآ س.ردم و شوا ی

 مهارا) جالا هداز ی ومعت یرادهرت یراصتالا بولاابا ترضح ندهنظم

 هردشل وا توف هدنشب كنرخالا یداج ۱۳۰۱ ید ( یدنا

 (اشاب ےھارا )

 قانا ريم ریم هدهباسود ردشل وا یاد بووي هدنس هراد اشا دم هدازهظع

 یبلاو و لحح ترازو هم راب هدن رخ الا 3 ۹۶١ ۱ ١ یدل وا قرص سد لا



 ۱۳۸ بس

 ردنوفدم هدنغاب سنوت یدلوا توف هدنزکس نوا كناضمر ۱۱۹+ بولوا

 یضهشیعماح همزایا ردیلنوعطسف ( هداز هجاوخ یدنفا بهاربا ) ۰ یدبا ملاع

 میها ربا جاطا)۰ ردلضاف ردن وفدم هده دانعهد رادکسا یدلیاتاف و هد ۱۹۷یدبا

 ۰ ردشلدا نفد هروس جراح تافو هد ۱۱۹۳ ردند هب دندن عاشم ( یدنفا

 رصع بولوا یتاکرس هدنوامه نور دنا ( یدنفا مهاربا دیسلا )

 هن دمه رکص و هسچ دالبهدعب یدنل وغارچ > هلت ولوم هدلوا ناخد ادبع ناطلس

 و یدلواتوف هدنشبنوا كنسهرخ "الایذاج ۱۱۹۷ یدل وا یمالنم

 ۰ یدلدیا نفد

 ( یدنفا ےھاربا )

 ۱۱۲۷ یدلیادلوتهدیقرش راصحهرق بول وا یمودخحم یدنفا ناشعندناضق

 هدنتمدخ یدنفا نداعلانز ندرودص یرد ناقویسم بولک هنداعسرد هد

 هرکص و یدلوا یسالنم ماش هد ۷۲ كينالس هد ٨۸ سردم هد ۳ یدنلو

 كن رخ الاعیر ۸۶مامالادعب بول وا یسیضاقلوبناتساهدنبجر ۱۸۱ و یس هاب هکم
 یسیضاق لوبناتسا ایناهلیس هاب یلوطاناهد ۱۸۵و فارمشالابیقن هدنزکسیمرکی

 بول وا یرکسعیضاق یلوطانابقع رد هد هسندنل وال رعهدن رخ "الاعیر ٩۸یدل وا

 هدنرخ لا یذاج و شما صفا هدنرخ "الاعیر ۱۱۸۷ یدنلوالزع ندتاهن

 یدلوا یرکسعیضاق یلیا مورهدنرخ الایذاج ٩۱ ردشلوافارشالابیقن ابن
 هدنن اضمر ۱۱۹4 یدلوا یلیا مور ردص ایا هدن اضمر ٩۳ لا الا دعب

 مالسالا جش هدنشب كنلاوش ۱۱۹١ یدلوا الا یسرو یدلیا لاصفن)

  یدلیا تافو ندنطب قالطنا هدنسیدنوا كنسهرخ الایذاج ۱۱۹۷ یدلوا

 هع یش تامدخ یدلدا نقد هش اب یرد ناق ه دزکعکب هرچلس ناطلس

 یأر بحاصو نمتؤمو راشتسم ىدا نهذ فرص هروما ادعام ندهیفع و
 نفد هرادکسا بودا تافو۱۱۷۹( یدنفادمت )ندنیس ردمیم ودخم یدا نزر

 یدلدبا

 یتحهنا هد۱ ۱۸۸ و وعر ینآ رم ربم هم راب ردبلل وب هنن ا هدهر وم ( اشا ےھاربا (

 ك دم یرامودح كلکب ییطصم یمودحم ردشعا تافو هدعب ردشاوا یظفاخ

 ۰ ریدتا نفد هبوباهلا لا راهد ۱۲۸۷ كب ندلالالجدجا و هد ۷

 یسهلوک یدنفا فس و بسا راد رفد( رادرهم ) ( یدنفاب اھ مهار ۱)

 افت افت



 تی فا EE دم

 بس ۱۳۷ —
 "رص هلبا لزع هدنزکتس كل والا ځیر ۱۱۹۱ یدل وړ اد اثلاث هدنشبیمرکب
 رس

 ردشلدا زومأم هنتیعم یسودرا صراق هلک راذتعاو شاوا نیما نوبابه

 ٩۲ یلوا یسیلاو مور طرا هتوازو دنر وا تمد قلا ید, هزکص هانیش

 سلاو مورضرا رارکبت و یسیلا وهفر هرکض و یظفاحم صراق هدنرخ الامير
 یودح یدبا ردستقمو ریدم و لفاع یډلوا توف هدنابیعش ۱۱۹ بولوا

 ردشل وا توفینوک ۲۳ كنسهرخ الایذاجب ۱۲۰۳ ( كیدعسا دم ) ندنیسردم

 1r ك هللادج دخ ندناکحاوخ یودح كلوب ردن وفدم هدنس وف هن ردا

 ۱۲:۳ ( كب دعسا ) ندندافحا ردشلدا نفد هرتیکسم یدلیا تافو هدنبجر
 ۰ ردشلدا نفد هسدراود بول وا توفهد

 هدنلاس ۱۱۷۰ بوش ند ردیلرپشکی ( یدنفا مهارا دیسلا )

 ج ۱۱۸۱ لزعلا دعب و ینیما هناحصرض ۱۱۷۰ یدنلوا ناسحا كالناکجاوخ

 هد ۱۱۹ بول وا نیما ج رارکت هد ۱۱۹۲ ینیمارهش هد ۱۱۹۰ هدعب ویتیما

 ۰ ردنعاش یدلدا نفد هند راود یدلوا توف

 ) اشا مهارنا ۱

 ۱۱34 یدلآ وترندنوبامه نوردنا بولوایم ودخم اشاب فسو . ردیل ها

 هدنرفص ۱۱۷ ۱یدلوا یرابرهش ادم هد هلا یذ ویراب رهش رادقوج هدننابعش

 8 هب هسا هل رغلا یتید ادرتسا رار و ایاده هدننایعش یدلدا دعاقتو لزع

 یلوطانا هلترازوهدنلاوش ۸۰ بوئلوا قالطا هدنرخ الا یذاج ۷۲ یدلدا

 مورضرا مدنرخ الایذاج+ا و یسلاو زدلجو کا یا یللاو
 یدلوایرکسع رس عرق هدنمرحم ۸٩ و یسیلاو یلوطانا هدننابعش ۱۸۳ و یسیلاو

 كالس انا هد ٩۳ هناح هد ۱۹۱ كيالس هد ۱۹۰ و هروم هدنبحر ۹٩

 جرعو لدتعم ردشللا لاحرا هدندمزا هداروا یدلوا یمیلاو هنوف هد ٤

 ۰ یدیا

 توا وا یسالنم كالس هد ٥ ردداقوت ( یدنفا مهاربا كسلا ۱

 ( یدنفا مهارا دیسلا ) ۰ رددنفا ززعلا دبع یهودح ردشعا تافو هدمب

 هدنس ةد |یذ ۱۱۹۵ یدایتاک شاب یس هم هطلغ بولوا سردم (هداز یضاق)

 ندناضذ ( یدنفا ها را هداز سا )۰ ردنوفدم هداشاب ساق ردشا وا توف



 بس ۱۳۲ تم
 بول وا ندنذمالت یملبا ینغلادبع ردنلح ( یدنفا ےھارا جالا )

 لیخر هباشات بغاز هدکدلک هنداعسرد یدنلو هدف ردن هدره زا ععاح هد ر صم

 هدیوا یدلوا توف هد۱۱۹۰ بولوا یسردم هیایاس “هلص وم یدل وا عم نامز

 یدزا هراس لئاسرو یدیب هیشاح هرا رد ردلضاف ملا » ردنوفدم

 يدلیا هچ رتینوب یدنفاصاعیدلیاح رش هدعب و ظنت هلتیبچ وا شقلا یبیوب ریس
  یدلدبا نفد هتان بوډا تافو هد ۰ ید ( یزاج دجا ) یداماد

 یدلبا تاف و هد ۲٣۹ یدنفا يح لیعاعسا ءداز یلح ندنیسرد» یج ودحم

 ۰ ردیم ودحم كنو یدنفا فئارلع هداز یلح ندلاحر یدلدبا نفد هب وی وط

 یوبق بولوا ندنعابنا مظعا ردص ( قجاغا یلها) (انا مهار )

 یحوپق هرکصویسادنخل رایج وبقهد ۱۱۸۰ یتیما هرا هدنلاوش ۱۱۷۹ یشاب
 ۰ یدنل وانفد وادا رد 11۹۲ یدل وا یاب

 یریفکب هد ۲ یادت. لوک شیت درج انا جار

 ۰ ردعلیا تافو

 (یهلعشم) (اشایظفحهاربا)
 . شاب یدلیا دلوت هد ۱۱۳۵ ندنیلص اغالیلخ دیسی هیساما یساغادح رس

  ههکهب هدنل والا یذاج ۱۱۷ یدلوا یسهفیلخ تمذ بودا ماود ه هبماحم

 یدلوا یتما رهش هد ۱۱۷۹ یدلوا یسهفیلخ تمد هن هدوملادعب یدلردنوک

  هدنناضمر ۱۸۳ یدلوالوا قش رادرتفد هدلاوش و هبا شاب هد ۲

 ۱۳ ا را ن یدلوآ ناب رم یاب
 شیشخ هرکسع بوزک ینیرارداچ رکبع هل هلعشم یسهصک یمازبنا كناشاب
 ود یدرتسوک هن" د هل ا هلعشم یز كب اد نوا رتسینیرانیع رایرارف یدر و

 ییدلیدورومأم هشیتفت ینیرلظفاح ینعفو قم ورو هرتسلس لو هم
 هتداعسرد بول وا لوا همانزور هدنرفص ۱۱۸۵ و یدل وا ن نونأم ةتماقا هدرب

 دعب تولوا جهمانزور هدنل والا عبر ۱۸۸ یالوا لکو یاشن هدندوع

 تولوا یلاع ردص یاد ابن ءدنلوالایذاج ۱۸٩ یدلوا لوزعم هاصاا
 كنمدعقلایذ و یحاشن هدنرخآالا یذاج ۱۹۰ یدلدا لزعهدنز وقط كنهدعقلایذ

 + ,TAMIL | حیا .o ی ای



 سم ۱۳۵ —
 هدنسوبق هنردا یدلیا لاحرا هد ۱۱۸5 ردشلدا لزع هلبسح یا رادتخا

 یرکید یدلدانفد هارواهلکعا تافو هد۱۱۷5 یدنفاّلادبع یلغوا ردنوفدم

 ۰ ردکب فیظف نجرلادبع ندلاحر

 یسر نایل بوشیتب ندهناسرت ( هدازاشاب ىلع نج ) (اشا مهاربا)
 ۲۱۸۰ یدشا قاظفاح هدنرفرط دیشرو طابمد و هردنکسا بولوا
 - ردشلیا لارا هدعب یدلر و قلنا ربمریم هدنس هوعایذ

 بولوا شیورد رب یرد ردیل هعلف نسح ( یدنفا قح ےھارا (

 سبردت یدلیا تبا نددنفا یولت لیعاعما بودنک هدرعس هلا دلو ۵

 لضاف , قتم یدلوا توف هدمورضرا هد ۱۱۷۰ بولوا لوغشم هلمولع

 « هجاوخیضئارف » ندناضق یالع * ناود “ همانتفرعم « ( قیلأت) “ رد ص اش ,
 ردملطا لاحرا هدنل والا عید ۸ ید ) یدنفا مهاربا ۱ روهشمود

 : ۰ یدلدا نفد هه راهب

 كنیدنفا دشار ندرودص ( هداز دشاد ) (یدنفا مهدا هاربا دیسلا) .

 دو

 ) اشا ےھارا جاحلا (

 . یسادک رایجوپ هدنلوالا یذاج ۱۱۵۸ بولوا یثاب یحوبق ردیل ریکبرع
 یدنلوانثهسودر و لزع هلا داسح زن هدنسیتلا نوا كنمرحم ۱۱5۹ یدلوا

 دا خو ص بولوا بوکنم هدیدم تدم یدلدا قالطا هدنرفص ۱

 بول وایسافا رادحص هدنلاوش ۸4و یشابشواچ هدنلاوش ۱۱۸۳ یدلوا مدس

 هد ۸۵ و شقلوا دیعت هلسهناهب قوس هریخذ هن رافرط یوئرط هدننس هدعقلاذ

 ردشلوا یسیحمروس نوامه یودرا بولوا قرصتم كينالس هلقلنا ريم رم

 بولوا رومآم هتعزع هنبصنم هطاصلادعپ یدنلواناسحا ترازوهینر ًابقاعتمو

 هدنبجر ۱۱۸۹ یدلوا یسیلاو مصم هدعبو یظفاحم هبدنف هدنرفص ۸

 ۰ یدیایقتسم ؛ ردم ردشل وا توف

 هد۱۱۸5 یدلوا یشاب یحاتسبهرکص و یکصاخ (انا مهارا جالا )

 ) كبےھاربا ( ردن وفدمهددچا هحهرفیدل وات وفهد ۱۸۹ مادمب یدنل وا لرع

 .توف روکا نوا كنرخالا عید ۹ ردشلوا یمادضک وقف ماش

 ۰ ردنوفدم هدرادکسا یدلوا



 بت ۳

 ۱۱5۶ یسیحوتکم رادزتفد هنرب یشادنرف هدنرخ الا یذاج ۱۱۵۸ « یصلق

 یسیج هرکذ ت هیلام ٩۷ هد یسیج هلاقم هداب هد>ه و یتاکرادحص هدنلاوش
 رادرتفد هدنل والاعیر و یجهبساح شاب هد ۲ یتیما طم هدنل والایذاچ ۹

 4 یربم ییصاخ س رف كمظعا ردص هدنسکبا كنس هدمقلایذ ۷۶ لواقش

 لار ۷6 ردشل وا. دج اهتمرکص زار و لوزعم یشان ندنسل وا یعاسهلقن

 ۸ شنا هیات ءرکضاو ىدا شان ابا هدنلااوش ۷ یی ام ولت
 بولب دنا ل نع هدنل والا ید اج ۱۱۸۲ لوا قش رادرفد ان ا هدنمرح

 هدنلوالایذاج ۱۱۸١ یذلوا ینادناموقهرتسلسو یسیلا و ساویس هلن راز وهد ۳
 هب یّرفد نف بولوا ندنس ادشا راف وتسم یدلوا توف ندقانخ ضرم

 یدم هروک شیارب عفا بولوا رعشتسم ندمظعا ردص هدنرازو یدا فقاو
 فر یدغارب یثرب هلالا ته و هلن رثراو هبا فرص هرب هدوهب لاح

 بلاغو مراص یدافحا ردکی دم ندیلاوم هدرب ردکب تعفردجا ندلاخر

 ۰ ردرلکب

 ( اشاب هاربا )
 قرصتم سودر بولوا ندهبرح یارما ردیمودحم كناشاب ناغع یلزوی ضا

 اردنادوبف یناریمریم ةن راب هدنبجر ۲۳ یدل وا یسادضک هناسرت ۱۱۲۲ و

 یظفاحم زوبضا هدنس هلایذ ۱۱۸۳ یدلر وترازوهدهدعقلایذ بول وا

 ٍ ۰ یدلیا تاف و هدعب بول وا
 هدننافو یردب هد ۱۱۷۹ ردیلغ وا اشاب نایلس (یلناباب) (اشاب مهاربا )

 ۰ ردشلیا لاحرا هدعب و لاصفناهد ۱۱۸۳ یدلوا یکی هیاعلس

 یدیشلوا یشاب یصهاش جارخالاب ندنوردا ( اغا مهار حالا )

 مهاربا جاا ) رکید ردنوفدم هدیونا یدلوا توف هدنسیدب یسهاید ۵
 رد وفدم هداشا ردبح یدل واتوف هد ۱۱۸۵ بولوا یبسا یئدعم نابک ( اغا

 لزعلادعب یدلوا یشاب یبهبج ءرکصو یشاب یوبف ( یروف اغا ےھاربا )
 یدلوا یساما رادحس بوروتک هنزخ هنوامه یودرا هدنس هایذ ٤
 ۰ یدبا هسیک رب زجاع یدلبا تافو هدعب یدلدبالرع هدنمرح ۰

 .دسیک هبساحم شاب هدنرفص۷۱ بوش ندهلام ( یدنفایهارا جالا )

 هد۱۱۸۳ بول وامدنتسمد هلام تامدخ یدل وا یسیج هعطاقمنیمرح ندنفلراد

 هدنمرح ۱۱۸۳ و شاوا یرادرتفد نوامه بار هدنج ورخ نونامه یودرا



 بس ۱۳۳۴ —
 یسدجاوخ قشم نوام# یارمعو سردم ( یدنفایناذ ها را ]

 ۰ یدنلوانفدهدجا هچهرف بودپا تافوهد ۱۱۷۸یدیا طاطخ ردشلوا

 تولوا یناک ففو یفءاج هیفوضاا ردجرحم ندنوردنا ) یدنفا مهار ا ۷:

IASشا 0 ۱ یدنفایها پا جاا ۰ زدشلیاتاف و هدنل والاعیر  

 ۰ ردن وفدم هزنادکیا یدل وا توف هد ۱۱۷۸ تّول وا ی ناک

 هدلاو هدنرخ الا عید ۸ قلب ( هداز یمابابخا )  (انایهارا )
 یدل وا نشا یوق هدنرح الامر ۱۲۹۹ و ینا روخاربمو ا

 یج ودح و اغا لیلخ یردار رد وفدم هد رادکسا یدل وا توف هدنابعس ۰

 ۱۱۷۹ بول وا یشابجوبف و یسیلوتم هبفوصایا ( اغاےھاربا ) ردیدنفا یو

 + رد وفدم هدرادکعا یدلوا توف هدنسیکیا كنهرخ الایداچ

 نینس بولوا یسیشابیهبرع بوط هرکص ندنلاس ۱۱5۱ (اغا مهار )
 ۰ ردشلیا لاحرایرغوط هنر رات ۱۱۸۰ و شا ررکت هدتمدخو هرف و

 ردیم ودحاشا ناشگهرفهداز یدنفا راقفلا وذ( نوزوا ( ( ك : ےھارا (

 یثابشواج مک كن رفص ۱۱۳ نکیا یلوف قابشاب هزج یشاب یوبق

 یدلوا نیما هناسرت هلازع هدنابعشكنهنش وا تول وای ادم تیام فان

 ریس هد ۷۳ و ۱4 بول و هدیضاتم هنم هرکص یدلبا لاصتنا بقعرد

 هدننادیم قوا یدلوا توف هدنمرګ ۱۲۸۱ یدل وا ینبما زجطعم ۱۱۷ یتاغا

 ردکب دمع ندلاحر یمودخم ردنوفدم
 توستم هاا ریتشب یمافا هداملاراد ردیلدرک ( یدنقا ئاق مهاربا]

 ردشابالاخراهدازواشلدا ینهرکص ندننافو كناغآ هد ۱۱۸۲ یدا سردمو

 ۰ رددنفا عیفر دن ندلاحر ی ودح

 هدننلاوش ۱۲۸۰ یسالنم وادا , قرد ) یدنفا میها را ظفاح )

 ۰ یدلیا لاعترا لزعلادعب یداوا ینالنم هسور

 یراوس" هام زدیم ودق یدنفاقاب نداتافو هد ۱ ( یدنفا ےھارا)

 ۰ ردنوفدم هدوبفیرکا یدلواتوف هدنس هاذ ۱۱۸۰ بولوا یمهفیلخشاب

 ( اشاب مراص مهاربا )
 هدنقج تبوش ردردار یدنفا تس#؛و عود یدنفا یطصم یصلق ما

 رلاذج هقاشع ردیلیوخ نافت « هرادغ یمانا رد فیس یسایای» یدیشهلیوس - ح



 تم 1۳۷ تس
 یزرج هرع ب وا ( یدنفا میهاربا ) ۰ ردشغد ( هداز یلکب ) ه( یدنفا

 0 ردشلا تا و هد || ردشا وا یسهفیلخ شاپ

 ( هدازجاسد ( ) اشا ےھاربا (

 یر یکی ندنفلادک لوق هدنمرح ۱۱۹۹ ضیفتلاب ندنغاچ وا یرصکی
 بول وایماقمئاق ترادص ترازو راب هدنسهرغ بجر هنسوا یدلوا یماغا

 شعر هدنسهاذ ۱۱۷۱ یسیلاو هقر هد۱۷۰ یبیلاو هی وف هدلاوش

 هدعب یدلوا یظفاسح هردنع هد ۱۷۹ ینرصتم لبا جاهدنل و لایذاج ۱۷۲ و

 ۰ یدنا مقیم و لدتعم ردثل وا توف

 ۰ ردیم ودخم اشاب فسون یغاطاباب ( ك ےھا را )

 بوا وا ندا رما نانلو هدننابراح نارا ( قالوج ) ( اا مهارا)

 هداروا ردق هنحرات ۱۱۷ ردشلوا یفرمصت. مروچقرهل وا ناريەريمەد ۸

 هدنرهنس ۱۷۹ و ۱۱۷۳ بوشش نداتک ( یلریک ) ( یدنفاعها را ۱

 ۰ ردشایا لاحرا هدمب بول وا یتیم رهش هعفدیکا

 (یحجزای) (اشامهارا)
 رکسع هالا زب یساهنتس ٠٠١۴۳ شالق لوزعم ندسنفاادضک لوق رد رک

 یمرکب كنمرجم ۱۱۰۸ یدل وا یساغا یریکی هد ۱۱5۷ ردشل وایرومآم قوم

 رکی راید هدنل والا یذاچ ٦٤ یدلوا یبیلاو مورضرا تراز و ةثراب هدنسیتلا

 ۱۷۱ يدل وایسیلا و رک رایدایناثءد ۰۸ ناوهد ۷ مورضراایاهدنل والامیر 9

 يملاو ردلچ هدنرخ الا میر ۱۱۷۲۳ بولاق لوزعم رلیدتا جارخا یلاها
 بول وا یسیلا و صرا هدننابعش ۷۰ و مورضرا الا هدنس هدعقلایذ ٤۲و

 رداشان یطصم یم ودع ىدا ج رم« قداص ےقتسم ردشلیا تافوهداروا هد ۱۷۸

 ندناضق فارشا ردیلغوا یجقارط رب ( هدازیاش ) ( یدقاےھاربا)

 یردارب یدلوا توف هد ۱۱۷۸ یدیشا وا یتاک یسهمکج انشا دوم بو وا

 ی ودع كنرب ندرنو یدابا تافو هد ۱۱۸۳ د ( یدنفا یطص.یجاح (

 ۰ ردیدنفا لاء اطع رومش«یم ودنش كنآ و یدنفا قداص

 * ردیمودنت یدنفاهزج یلئومطسف ( هدازهزج ) ( یدنفایهارا )



 بس ۱۳۱ س
 یجنافوقوم هدنرفص ۱۱۷۱ یدلوا یسجزاب هداعسلا راد هدنلوالا عیر

 یتبما هرص هدنرخ الا یذاج ۱۱۷۲ یدلیا لاصفنا هدنوک یکیارب بولوا

 ۰ یدتشا تافو هدنندوع هماش هدنرخال عید ۱۱۷۳ بولوا

 هعلق كجوک بولوا ندناکجاوخ ضیفثااب هدو (یدشا مهارا) "

 تافو هد ۱۱۷۲۳ و شلوا یراب رهش فرصم هد ۱۱۰۵ و یسج هرک ذذ

 ۰ ردشلدا نفد هرادکسا هلا

 یشابیوبف وروشحسرد ردا رباشادیبحم( ءداز بیطخ ) ٠ ( ك مهاربا )

 ۱۱۲۲ ردشلدا جاوزت ناطتس ماخ همطاف هداز ناطلس هطلاص بولوا

 ردشلوا نوف قاتشا :مدنلاوش ۷۲ سدوم تودک هناا یاف

 ۰ یدلوا توف هدع)

 یسافا رایهاپس هد ۱۱۰ و یشاب وبق ردینامرکقا ( اغا مهارا )

 یهرکی كنرخالا یذاج ۱۱۷: بولوا لع ریم هدنلاوش ۱۱۷۱ یدلوا

 ۰یدلیا تافو هدنشد

 ۲۱ بولوا یرهکب (هداز انا یجالس) (انا مهار جاحلا)

 -هدنسید كنرفص ۱۱۷۳ یدلوا یسادک لوق نکیا یشاب یبضز هدننابعش
 ۰ ردشلئا تافو هداروا یدلوا یماغا دارفلب بولوالوزعم

 یدنفا ےسار یلهلف یدب ردیلهنردا ( هدازماما) ( یدقا مهاربا )

 ۰ یدلیا تافو هد ۱۱۷۵ ردطاطخرب روهشم ندنرادرک اش

 ۱۱۸۵ و ینا رک دن ضیفتلاب ندیلاع باب ( یدنفا بهاو مهاربا ) ۱

 یلعقمتع یدلیا لاحترا هدنرخ الایذاج ۱۱۷5 یدلوا لوا *هرک ذ هدنمرح

 هد | ۱۷۹ یدنفاهللادج دم ) ندنیسردم یه ود ردشلدا نفد هثناتسرف اشا

 ایلس لیعاعسا ندناکجاوخ یمودخم رکید یدلدا نفد هرادکسا بودا تافو

 هدعب ردشمل وا یبتاکر ان ویلاق هلکلناکجا وخهد ۱۱۷ ( یدنفا ئان ےھاربا) ۰ ردیدنفا

 شابیراوس "هلباقمبول واندناکجا وخ (یلکبیدنفا ها رباجاطا) ۰یدلیاتاف و

 اشاب فسو یدلیا تافو ینوک یعدنوا كننابعش ۱۱۷5 یدلوا یسهفیلخ

 هل حف یطصم ) ندنسافلخر وک ذم لق یلغ وا ردنا یخ بحاص ردن وفدم هدنس هعنج



 سس ۱۳۳۰

 ۰ یدلوا توف
 یشاب نابکس بولوا ندنن اطباض یرچکی ردیلداقوت ( انا مهارا )

 ردن وفدم هدنن اتس رق اشا دارم یدلیا تافو هد ۱۱۷۰ لزعلا دعب یدیشلوا

 یدلیا عضو یدنفا نیسح یروک ینیربنم هکیدباب روهه رب هدوعتچ قرق
 ؛رددنفا دعسا هدازیحم » یداماد

 ۰ رد ودحم كناغا هللا دبع یاب باصق )ا مهار )

 ردیهودخم كندنفا یلع یلهبنوق (هداز یونوق) (یدنفا مبهاربا)
 بول وا یسحصخلت كن هداز داماد ( ىدا مه ارا یاح )

 هداز یاب هرف ) . ردشلوا توف هد ۰ یدا نداضف فارشا

 مهارا) یدلنا تاقو هدراهنس و ىدا ندنیسردم ( یدنفا مهاربا

 یدلبا تافو هد ۱۱۷۳ بولوا سردم ( هداز یناکوح ) ( یدتفا

 ۱۱۷۳ ب ولوا یسیتفم نوزپ رط (یدنفا مهار ) یدلوموک هوا
 ۰ یدنلوا نفد هنغلرانه یلغوا كن هدنلاحرا هدنلوالا عید

 ( اشا مهاربا )

 یهرکی كنمرح ۱۱۵۸ یسادضک لوق بوشیتب ندکلیرچکب ردیلهیطالم
 یذ ۱۱۵٩ یدلیا تدوع ندنرفس نارا بولوا یسافا یرج یکی هدنسید

 قرصت ندا هدنجوا كنرفص ۱۱۰ یدلروب ناسحا ترازو هدنسهخعا

 ردشل وا یسیلاو شعم ندارواو فرصتم هیطالم هدنرخالا میر بواوا
 یسلا و لص وم هدهغا یذ بول وا تومام دن ريع كنمهعلف دادغب هد ۱

 ۱۳ و وی اه ديا افامتمو ساوه داوا و
 یزوا هدنلوالا یذاج ۱۱۷ یدلردنوک هنغلظفاح ردن هداناو یدل وا

 یذاج ۱۱۷۱ بولوایظفاحم دارغلب هدعبو یسیلاو هلاحرت هدنرفص ۰٩ و
 فئار یمودح بولوا فقاو 4 هراداو هیسایس روما ردشلت تافو هدنلوالا

 فرام یمودخحم كناو كب تمصع مهارا ندرودص یدیفح و اشا لیعاعما

 بودا تافو هد ۱۱۰4 انا قطصم یداماد ردرلتاذ لیک به ك نیکح

 ۰ ردشفوا نفد هاشا ردیح

 ۱۱۹۸ بوش ندقلیجهطلاب ردیلهمصبف ( رادریت ) ( یدنفا هاربا )



 و یخ

 "یناععنانلوب نوفدم هدو ئ رک ا ) یلقوط ) هددادیشولا ها را ۱

 هناروا هدننافو یدبا ندتمارک و فک باصصر و هنظمبولوا یراد رت كمارک

 ۰ ردشلدا یک

 ردیظعاو تابا كنعماج اشاب یلع ہداریکح (یدقا یهو مهار )
 ید یدنفا  (ایضر دجم ) میس یلغوا ردشلدا نفد هاروا هدنناف و

 . یدنلوا نفد هاب هدننافو بولوا ظعاو

 قرهلوا هفیلخرس هلن اشن ندنلف رلبهاپس ( یدنفا مهاربا جالا )
 کیو" یدلدبا نفد هاشان یطصم هحوف هللوف هدنیبیدل كن رفص ۰۵

 هد ۱۱۵۵ قرهلوا هفیلخ شاب هدنغاحوا یریمل+ جد ( یدتفا مهارا ۱

 . ردشفاوا نفد هویش وط هلنافو

 - دجانزور دجا ناطلس ندوایه نوردنا ( یدنفا مهار ا جالا )

 ندربخ باصصا یدنلوا نفد هنشاطالصم هلا تافو هد ۱۱۵۸ یدلوا یسیج

 ۱ ۰ یدبا تادب رب

 یرخوا هد ۱۱۵٩ تولوا ندارما رددوئرا (اشا مهارپا (

 ۰ ردشللا تافو هدنراګ رات ۱۱٣۰ بولوا قرصتم

 هد ۲۱5۲ ردشفل ون هنس یلیخرب هدنکلیکب راکب یازج ١ ( اشا ےهارا )

 .یدنلوا بصن ( یاد دحش) هنیرب بود لاحرا

 .ردشلنا لاحترا هد ۱۱3۲ بول وایناغایدجک ندرس  (اغا مهارا )
 €+ لوا یسیگ زا ییمافا هدانا راد ضیفثلاب ( یدنفا مهاربا (

 هد ۱۱۵ ةا بضانم رود هدعب بولوا یییجهبساحم نیمرح هدنناضمر هد

 ۰ یدلدا نفد هن ادیم قوا بوغا لاصرا هد ٩۱۰۰ یدلوا یحافوفوم

 هدنمرحم ۱۱۵۵و هسور و سردمرددامادهداز مش ( یدنفا مهاربا )

 ۰ ردشلیا لاحرا هداروا بولوا یسالثم هرونم ندم

 ۱۱۰۵ تولوا ندن اکجاوخ ضیقتلاب ( ولشف) ( یدشفا مهاربا ])

 «ردنوفدم هدیوا یدلیا تافو هد ۱۱5۸ یدلوا یرظان هاش وط هدنلاوش
 ۱۱۸۵ بولوا ندن اکجاوخ حورگادعب ردي و ردنا ( یدنفا مهآ را (

 هد۱۱۷۰ نکیایافوقوم هرکص یدلوا یرظا یمهناګوراب لوبناتسا هدنلاوش

CD 



 و

 هد ۱۱۵۲ بولوا یسیتفم ربمزا سردم ( یدنفا مساح هاربا )

 ۰ یدا عاش لضاف هیقف ردشانا تاف و

 ' ( هداز اشا ) ( یدنفا ھارا )

 هرکصو رصم هد ۱۱۳۵ و المو سردم یسودنک ردیساشا ریازج یردب

 - و یسیضاق لوباتسا هدنلوالا عبر ۱۱:۳ یدلوا یسالنم همرکم کم

 یدلدنا لزع هدنسرجم ۱۱4۹ بولوا یرطسعیضاق یلوطاا هد ۸
 هد رادکسا رددنفا یحم یسیضاق لوباتسا یداماد یدلیا تافو هد ۳

 ۰ ردشادانفد هدنس وبق حو هرادکساردخانا تافو هد ۳ ۷و قم تولوا

 ( قالوق هبف) (  اشاب مهارا )
 ه ىلج نسحیرادهن زخاغا رع لخاک ردیلغ وا كنرب ندندبع و راصح هرق

 نسح هرکص یدلیا باتا 4 یدنفا یردق یسادمک یلغوا لافج هدعب

 یبناک ناودو یرادف وح 4 اشا یقطصم هداژ یی رب وک هلیبسح یتحالم و

 داماد هد فو هدکنا یت اک هنزخ هه اشا یلع یشادنرف یرارف هدندامشو

 .دعطاقم شاب بولوا ندن اکجاوخ هدنامز اشاب یلع دیهش هلیقوس اشا دمع
 هدعت و یکی راکت هنسو هد ۱۱۲۸ و شلوا یسیجهلاقم هداس و یخ

 و بودا تماقا هد ریمزا ًارخوم یدلوا ادنهک هیانشاب نام هلعفر یسهر

 ادنشل هاشا دمت قبسا ردص هدعبو هاشا هللا دبع هداز یلیر وک قلارا

 یدلیا تمدخ هدلتق یابقشا راسو یکب دم سک رج هدرصم یدلوا
 هلترازو هدرخ الا یذاج تولوا یمادک راجو هدنل والا یذاج ۳

 یرایک اصوصخو یلاع یدلوا مظعا ردص هدنچوا كبجرو یسیلاو باخ
 باح تیاهنو شعثود هنمزع ثادحا یتغاجوا رازج هد هناتسا هللا ریقح
 نوجا نن یرلناو شا ےعصت ییهبلغ هاشاب ىلع تع رادرتفد هلآ انا ریشب

 زومضا هدنسید كنلوالا عير ۱۱4 بولیریدن یمودنک هغباق یغیدلرضاح
 یرازوولزعهد ۱۱4۰ بولوایسیلاوهنسوهد ۱۱4۵ ردش!ردن وکه نغلظفاح
 یدلوا توف "الوتقم هدنرخاوا ۱۱۵۵ هداروا ردشلردنوک هومر هللا عفر

 ضغ بولوا ضغ لها ردنوفدم هداشاب ینطصم هچوف یعوطقم صد
 ۰ ردکب نایلسیباح ندلاحرینکی یدا رولوا یلستم هل رابدا كنکیدتنا

3 

3 
 و 3



 بس ۱۳۷ بس

 كن هجرت بحاسص ردشابا تافو بقاعته یتفیدل وا قرع یسهناخ هد ۸

 یسیجهعطاقم هی وا وا بوا وا ندن اکجاوخ هسیا ( یدنفا هللاضیف ) یعودخحم

 یهود رکید ردشلاق هداروا یدل وا ینیما نویامه *ءرص هد ۱۱3۸ هرکصو

 شاب یرهکب ( ردکب ینغل دبع ن دناکج اوخ یم ودخم كنوو ( اشا دج مار )

 بودا تافو هد ۱:۵ ج د ( یددنفا مها را ) هداز ى هزو یمهفیلخ

 ۱۱۶۲ د (یدنفا مهاربا ) یس هفیلخ یا ی هبج ردشا دانفد هب وب وط

 ۰ ردشل وا توف هدن رفص

 بولوا هقرفتم ردشلنا ادتها قرهلوا ینجا ( هقرفتم ) ( یلج میها ربا ۱

 اقیفوت هنلوصا اب وروا و یدلیا داعحا یتعابط تعنص ادتا رارب هللا اشاب دیعس

 حبط باتک ضعب هدل وا ناخ دو ناطلس لئا وا بور دکود ییرفورح ین اع

 فلللاربخ ( یدنفامها ربا ) ندناضفیدرکاشو یدلیا لاحرا هد ۱۱۵۰ یدتا

 كعبط تمدخ هلریسح یبلیا كرت هلضیف هدیلاع باباشابدیعس یکیرمشقجنا یدلوا
 تافو هدنرود ناخیطصم ناطلس هدیدنفارمهاریا یضاق و شمامهل وا نکع یماود

 هللا یبعس شم رلیدنفا دشارو فصاو ۱۱۹۸ ردشلاق لورم تعنص هلکع |

 ۰ ردشلدناعبط اهدباتک ههلیخ هدلاناخ ےلس رودو شفلناج تعنصو رارکت
 رد رادیفحیدنفا دجا هکر دناذ یکیا ( هداز یح ) ( یدنفا ميهاربا ۱

 ) اشا ےدارا (

 یجالف هروهیتاریم ربم ةن راب هدنرفص ۱۱۲۸ بولوا یسافا ناکر ردد

 بول وا یسیکب راکب "شعم « بلحو ماش سلبارط هدعب یدلوا یظفاح
 یدل وا یسیلا و ناتسدرک ترازو بتراب هرکص وروزربث هدنلوالا عبر ۸

 یدل وا یسیلا و رکب راد ةوالع ۱۱6۰ هنطا هد ام ۱۱۳ 4: قد و

 مدننابعش ۱۱4۵ یدلبا تدوع هنبصنم هدعب بوللو هدارواردق هنلاس ۲

 یذاج 4۸ ماش سلبارط 4۷ هینوف ابا هدنلوالا عیر ۱45 و ادیص

 یدلوا یسیلاو نوزرط هلیفلظفاحم هدیدج ٌةعلق هدمب و یسیلاو ناو هدنرخالا

 میم ردشلیا تافو هدرلفرط وا یدلدبا وام 4 هک هد ۱۱۵۳۲ یدلوا

  ندناربمریم ی ودحردشلک هروهظ یسهنسهسم تامدخ هدنارا بولوارویغو

 ۰ رداشا قطصم ۲



 — ۱۲٩

 ۱۱۸۰ هکردشل وا یدیفحرب هدنمان ( یدنفا فینح مهارا ) ندرلنا بولوآ

 ردشلیا تافو هد ۱۱۹۰ بولوا یسالنم هسور هد ۵ هطلع هد

 ۰ ردندا رعش

 ) هداژ مظع ( ) اشا ےھارا (

 سلبارط ینا ربمریم ٌهبراب هدنلوالا یداج ۱۱۳۹ ردم ودحم كناشاب لیعاعما

 یدلواتراز ولئان هلتمو ک> یارجاهدرارا وج وا هرکص یدل وا یفیصتم ماش
 (ك شس) ی ودحم رد را و اقوا هداروا یدتا تاق و هدلاعنلا ةرعم هد رادنسوب

 . رد (اشاب ناعلس ) یلغوا كنوو كم ( ےح رلا دبع ) یمودحم كناو

 ( اشاب ها ربا )

 هدکنو هرصیق ینا ریمریم بتراب هدسلوالا یذاج ۱۱۳۹ بولوا ندارما
 ۱۱:۳ ردشلوا رومأم هنرح دادفب بول وا یسیکب رلکب شعم هدعب یفرصتم
 ا ار ترازو هد ۱۲66۵ تاولوا ینیکب رلکب ساو هک
 ۰ یدا براحت و عبجش یدلیا لاحمرا هدنل والا یذاج ۱۱5 بولوا یسیلاو

 ا(
 مورضرا هلت راز و لزعلادعبیدلوایرایرهش را دهس هدنم رح ۱۱۳۰ ضیفتلابهدن وردنا

 یر کس ع رم ناو رهدنلثاوا ۱۱٤٥ یمیلاو بلح ۱۱:۳ هلتابال ورود بول وا یسیلا و
 ۰ ردشغا تافو هدعبو شلدا لزع هدنرخا هنس بولوا

 ۰ ردمم ود یدنفا رع ندر ودص ) یدنفا مهارا جالا (

 نیسح یمادننک اشا یلع دیهش ( نالغوازو ) ( یدنفا مهارب )

 سبح هددارفلبهرکص ندندامش كناشاب هدنلاوش ۱۱۲۸ بولوا یناک ك ناتا

 هیلام هلقلناکجاوخ قلارا رب قالطالادمب یدلردنوک هی وط هدهب یدلدا
 هداماهن رومأم هدندمزا هدهسیدل وا یبهرکذت وب ۱۱۳۷ یدل وایسیجهرک دت
 لوا رک نن هدنسناملامیر ۱۱4۰ و یناث "هرک ذن هدنلوالاعیر ۱۱۳4 یدنلوا

 هدعب تودنا لاصفنا هد ۱۱۳ ردشاوا لوا قش رادفد هنسوا بول وا

 انا هدنلاوش كن هنسو و لوا همان زور هدننابعش ۱۱۵ یدلوا لوا هبساحم

 هدنمرح ۱۱4۸ هن راصح زافو ابقاعتم و شه والزع هد ۱۱:۷ یدل وا رادژفد

 تاف و هدنل والامیر ۱۱٩۷ یدلوا رادرتفد الا هدبجر بول وا رفد نما

 تولوا ( یدنفادجا ) ندنیسردم یردارب یدبا انشا 4 هب اسح روما ردشلنا



 تنش ره نت

 یدلوا یعش راب وا بول وا فرصتم ههروکحذم تیاثک ید ( یدنفا

 ید ۱۱39۹ هسا ( یدنفا ناعلس ) یمودحم كنو یدلیا تافو هد ۶

 بول وا یسالنم بلح ( یدنفا مهاربا ) یم ودحمرکید یدلیا تافو هدنس هدعقلا

 یذاج ۲ ) رام مهاربا ۱ سردم ندداشحا ردشل وا توف هد ۱۱۸۵

 تابط , سردم ) یدنفا دعس دمع ۱ یمودج رکید یدلیا تافو هر الا

 هک یدلیا لاحرا هد ۱۱۹۰ یدلوا یسالنم بلح هد ۱۱۸۰ بواوا صاخ

 قلیربارلتوب ( رددنفا نداعلا نز یدیفح هداز یلچ ) مالسالا میش یج ودم

 یرغ ۱۲۰5 (یدنفادجفرشا) جاطاسردمندهلبامو راردنوفدم هدنس هعشچ

 (یدنفازبنعد و ) یهود رکید ردن وفدم هداصق شاطردشلیا تافو هدنس هض

 نوا ی رع ۹ ًادعاقتم یدل وا یمالنم هبلق هرکض و سدق هد ۹

 ندیاعلا نز ردنوفدم هدنماح هقتع "هدلاو هدرادکسا یدلوا توف هدنشپ

 زا هداز نما هرص ۱ هب هلام ون رد دنفا د فرام ندیلاوم یم ود یدنفا

 ۰ یدند

 هند وع جا دعإ بولوا ندا شم ) یدنفا شک مهاربا اح (

 یودح یدلدبا نفد هنس هسردم اشا یلع یلیلروح رد لتا تاقو ۶

 ندنطاطخ هرهم ۱١٤١ یدلیا لاحرا ا ۱۹۳ هکرددنفا دجا هداز ینشک

 ۰ ردن وفدم هداشاب ساق یدلیا تاف وید ) یدنفا لاک مهاربا (

 اوص هد ۱۱۳ نکا هاو ر ندنیسردم (. ید ) ) یدنفا مهارا)

 دعس یهدهن اخدغاک لاحرد ردشلوا یسیضاق لوبناتسا ةعفد هلا ایقشادیدب
 هنس وا هلغل وا لقمبال نون یدلیا اطعا یوتف هنمده كننالقشم هل مصق دابا

 . یدتا رفس هنرخآ هللا سبحو لزع هدنلوالا یذاج

 ) اشا ےھارا (

 یوخ هلا قلناریم ریهوبولوا ادنک هاش بجر بوشتی ندنزاهرباد ارزو
 یسیلاو هیلوق هلترازو هدنلوالا یذاج ۱۱۳۸ یدلوارومأم ه هظفاح هدنفرط
 یاتفاحم هک هدنرخ الا عبر ۱۱۳ یفرصتم لیا ما ہدنن ابعش ۱

 هدنرخاوا ۱۱4۵ یدلوایضفاحم ناورو یسالاو یلیا مور هدنرخ الا عبر ٤

 هنس تامدخ هدننابراحم نارا یدلدا نفد هدنناب اشا بجر یدلیا تافو

 داماد هیدنفا ینطصمراد رفد دادغب ( كن دجا ) یم ودحم ردشلک هروهظ یس



 ۱۲4 بس
 ردیمودحم كناغا یلعیم هدو وندزایدغ وطهد( رهشون )هروفشعبات هبیوکر

 یدنفا قطصم مدتسم هدنارس یکسا ندنسابرقا بولک هلوبناتسا هد ۰

 فاقوا .دنوامش یارس هلربسح یتیلباق یدلوا ج.هطلاب هدعب و جاولح هلیفوس

 نیمرح هدنربنوا كرفص ۱۲۱ یدلوا ییحزاب هداعسلاراد هرکصو یتاک

 ردشلوا توگتمو لوزعم هدا رادص كناشاب لع داماد یدلوا یسح هبساح

 .زفد شدن ةوالع هد ۱۱۲۸ بولوا ینافوقوم هدنتعزع ه هروم كپلا راشم

 یصتلا نوا كلاوش بول وا لوا روخاریم هدنناضمر هنسوا ردشلوا یراد

 كل والا عبر ۱۳۹ یدلوا یماتمق نوام باکر ترازو بتراب ینوک
 عوز ودقع نیدملوا عاتقسا ناطلس همطاف ىم لول اشاب ىلع رادحس هدنسیتلا

 ردشلوا مرک ارادرسو مظعاردص هدندرد كنرخ الا یذاج ۱۱۳۰ یدلدا

 ترادص رهم یغاخ ی هدنغامرب كرابم یرلتضح ثلاث ناخ دجا ناطلس

 توف الوتقم هدنبلئاوا كن رخ الا عیر ۱۱6۳ رلیدروی ناسحا قرهلوا

 رادو یماج هدنسورباو یمه اضتک هداروا ردنوفدم هدنشاب هدازمش یدل وا

 د شر, لقاع بولوا لصاو هشع نس یدتا عضو ربنم هعماحرب ردرا و یثیدطا
 «لژام ه قیسوم “بح هخاشمو هالضفو الع ؛یضم, عرکر, روقو عضاوتم ,

 قرهراو هطارفا هدافصو قوذ قحنآ یدبا لئاق هالعو افرع تبحو صاش
 حف ییروپق فارساو كاملا هلا لم هبهلالو ه هفوکسشو ایحا یدایا دعس

 شاوا تنم یکماعیا كرد یتنامز كناحوتف ًافیس ندنتلالالتخا ناربا یمن
 - ردنلو قیجا هلئلروصره ياخ ناسل ةنهیلع ځد یداعصا هدناسم یتسهنوء و

 تلود هده و ییسهلاع مهو نفل مه یتهافسو یتمدخ ءوس لصاما و شم

 ندنسافصكناغارج و ندنس هدومقلا هلالهش ورغ كب بوداررضتم ییسیدنفا و

 دمو يطصم یرادامادبول وااشاب دمع چک یمودخجردشمالروک هب ریخ قن

 لاحرا هد ۱۱۸۸ و همطاف ندا لاحرا هد ۱۱۷۹ ینعپ یراهلیلح لر لاشاب

 ید م ىلج دم (ماخ همطاف ) راردنوفدم هدنناب راغاخ هللا ةبه ندا

 یدیفحردشلیا لاک را ۰۵ ( كن ینطصم ) ندنرام ودخیدلیا رعت ادد

 ردشعشلب هیناناخدومم ناطلس رودرخاوا بولوا ندن رم ( كن مهاربا )

 هرکصو یتاکیعماح ناطلس هدلاو ( یدنفا ممهاربا ظفاح جالا )

 دجا جاا ) یعودح یدلیا لاحرا هد ۱۱۵۵ ردشل وا ینیما نوامه "هرص



۲ 

 ی ف ادام يا يح لاا تز ا د اا اطيل

1» 

 سس ۱۲۳ بس
êهدعب بولوا یکصاخ هدنعاح وا یعحاتسب ردزورپس ( افا مها را  

 یدلیا تافو هد ۱۱۵۰ ردشلوا یشاب یوبق هد ۱۱۳۵ هال نع

 بول وا یثاب یوبق ( یمادضنک روخاریم ) ( انا مهارا جالا )

 ردغلیا لا زا هد ۵

 ۱۱۳۹ بولوا یاب یوق ( ہدازاشا نابعغ) (اشاب مهارا )

 رکید ردشلوا فرصت یرهشرقو هبالع هقلنارم رم هدنلوالآ ى

 یدلوا یسیکب رلکب ینومطسف هد ۱۱۳۹و یکب یو (اشاب مهاربا )
 ۱ ردرلشعا تاف و هدرلفرط وا

 هسیک هبساحخ شاپ بوئش ندهیلام )قدا مهارا جالا (

 ۱۱۰ یدل وا لوا قش رادرفد ةعفد هدنل والا یداچ ۱۱۳۱ یدل وا یراد

 ۱ ردساح و ردم یدلپا اه راد لاح را هد

 بئاتیبح یدلوا ندناکجاوخ نکیا نداشک ( یدنهایم رط مهاربا )

 بودا رود ییهریغفص بصانم ردشعد « هنرفد یعلید ددلزاب نود »

 ۰ ردعاش یدلدا نفد هئسوف هنردا ردشلیا تافو هد ۰

 یسالنم بوا سردم ردیلوبناتسا ( هداز فافخ ) ( یدنفا ممهاربا )

 هداز شایع نیرادگا ندنسردم یدلوا توف هدر ۰ یدل وا

 طاطخ ییهلف ید ردشلیا تافو هدنبجر ۱۱:۲ (دجا ن یدنفا دم )

 ( یدنفانیسح ) ندا لاحرا هد ۱۱۵ بولوا یدرک اش یدنفا هللادبع

 ندرودص ردلفت یرلوا لغوا و ردار و ردب رد ( هداز فافخ ) ید

 ۰ ردنددافحا ) یدنفا دمع نما هداز فاف ۱

 هباشاب دمحم سالا قبسا ردص ردیمودخم كرکب یلیلو . ( یدفا ےھاربا )
 ۱۱۲ الوزعم یدلوا یسالنم هئرداو هطلغو سردم هدهاسو بولوا ماما

 ( یدنفادجا ) ریش هد « هداز یماما اشا سالا » یعودح ردشاوا توف هد

 یا ین مرگ ندنحرات ۱۱۹۰ بولوا ن یسینس رک هبفوصاا

 بولوا یسهجوزكنو و(مناخ همطاف )یس هم رک قدنفانیسح یتیم 4 اسرت لوتقم

 .یدلدنا نفد هرادکسا هدنلارار.شلیا ان ینیدصسم یرلهط وا غاب املا یموم

 ( اش ها را ) یراب ریش داماد



a RUA شا 

 یسیلاو مورضرا ایا هدنمر ع ۱۳ و شعم هد ۱۳۳ یظفاحزومشا

 هنغلفصتم لیا جا هلدمدخ ءو هدب رقص ۱۳۵ یدلوا یرکسع رم تهح واو

 جا ندسیلف هدنرخ الا عیر ۱۳۰ یدلوا ینادن اموق ناور و هک لقنلا
 هم و رض را یدلبا تافو هدلو نکردا تد وع هم ورم را هرز وا كقک هلا

 هنیما یس هع رک كن رات رضح ینات ناخ ینط صم ناطلس یدلدا نفد تولتروتک"

 یا لئام هافرظو العو هماطل یکحد رداق ہژن مظن ردیج وز ناطلس

 ٠ روند « یسیدصم ردنم »

 یلبخیدل وا یاب یح وط توس ندنغاح وا یک وط ( اعاریهارا )

 یدنفآ یح یدل وا توف هدنس هرخ الا یذاج ۱۱۳۷ یدنلو هدتمدخ تده

 ۰ یدا تاذرب تیج لئام فقاو هغاحوا لاوحا یدلدا نفد هنسهرت

 ( یعیشآ) ( اشاب یهاربا جالا )
 شم ربک ه هرمهاع ے٣ بولک هل ویناتسا نکیا كچ وک ردیاهصل وبا رط هدهرو«

 سلبارط كردیا باستنا هباشاب یلعیلیلروچ بولوا یشابرازاب ویبت ک نودوف و
 نادوبف ةرازولا عم هدنسهغا ین ۸ ردشل وا یمادعک هدنکلبلا و ماش

 لزعلاب هدنرخ الا یداج ۱۲۲ یدلوا یمیلاو مصم هدنن ابعش ۱۲۱ و ایرد

 یدنلوا وفع هد ۱۲۵ ردشل دبا نن هبونیس هدعبو سبح هدنراصح زاغو

 سدق هد ۱۲۸ و یبیلاو ادنص هد هجا یذو یبیلاو بلح هد ۹

 عیر هنسوا یدلوا یسیلاو بلح اات هدنمرحم ۱۲٩ و ماش هدلاوش هنسوا و
 تونل وا لزع هدندرد كنل والا یذاج ۱۳۰ بواوا ارد نادوبف اا هدنل والا

 هدننابعش ۱۳۷ بولوا یسبلاو هدنق هدب ردشلوا رومأم هنسهظفاح یازا
 هدنفلنادوبق هعفد یصنکیا یدا لئام 4 هلیلج راث آ , لماک , لقاع , ردشلیا تاف و
 بتکمو یهماحرب هدنلباقم یارس یکسا ردشلبا ناشیرب ینا ود كدنو

 یک بتکمو عماح هدرالحم یغنیدنلوب یلاوو هد هروم ردراو یماجو لیبسو

 ۱ ۰ ردشعاب تاریخ

 یدلیاتافوهدننابمش ۱۱۳۸نکیآندنیسردم ردیلهنردا ۰ ( یدنفایهاربا )
 بولوا سردم ردیم ودخم كنجرلادبع ن یلعیلهنسو (  یدنفایهارا )
 كنناّصمر ۱۱۶۱ ( یدنفا مهار ) سرد« ناما بالودو هدننابمش ۹

 ربیدلیا تاف و هدنچوا
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 بول وا( یدنفالیلخ مهاربا ) ندرودص هدیمودحم كنو ردشلیا تاف و هدعب

 دچا ( نده دعس عا شم د( هداز قدنف )رب رد( تك. ی ) ندهیکلم یج ودح

 ۰ رد ( یدنفا

 ( یبهرکذت) اشاب مبهاربا ) ۱
 ادنشل بوریک هلفو شعشیلاچ هلبرالغوا هلغلوا بستنم هیدنفا ناضمر

 کر راد اشاندحم یجهطلاب هد ۱۲۲و شلوا لواو یناث هرکذنو یناک

 هدناضمر هدعب یتاک هاپس هد ۱۲۷ یدلوا لوا "هرک دن هن هد ۱۱۲۳ یدلوا

 للځ بول وا لوا ةمان زور هدنسممق و ندازا و یهلوا یرونآم نر روم
 یکیراکب هد ۱۱۲۹ یدلوا یسادضشک ترادص ایا هدننرادص اشاب

 هدنابعش یدلوا لوا روخاریم ًابفاعش بولوا یسادک رابجوبف هلیسها

 و یلتفاح هیفوص هدلاوش یدلوا یلیکو ماقمناق هنوامه باکر هلترازو
 هدعاسم هلکا امدتسا ییکلدعاشت هدعب بولوا یلتفاحم هیاح هد هدعقلا یذ

 هد ۱۳۳ و ردن و هعلف یکی هد ۱۳۲ یدلوا ےقم هدنغاط روفکت بوئا وا

 لح ردشلیا تافو هداروا هدنسید كننابعش ۱۱۳6 بولوا یظفاح زوب فا

 بولوا رورپفراعم ,روقو ؛تک اس, ملح, علطم هثلود روما ردنقم هدقع

 ۰ یدبا زا یروصق
 ردشواح د وګ یردب ( هدازش واج دوش ) ( یدشفا مهار ا )

 یدلدانفدهدجا هجهرف یدلواتوفهدنج وا كنلاوش ۱۱۳ بول وا سردم

 ۰ رددنفاندلاسع2ندرودصیم و دحكنا یدنفاهللا ضف یمودم

 )ا مهاربا یراب ربش داماد )

 ةهنیزخ ی رب یدلوا یحزاب هدنوبابه نوردنا ردیمودخم كناشا نیسحریق

 0 ا راش هدنسبد كنلاوش ۱۱۱۵ بولوا ینادنتک نوبامه

 یرحالا یذاج ۱۳۹۹ یدلدا لو لع هنتشکیا نوا كنا ید

 ۱۲۱ مورضرا هد ۱۱٩ بلح هد ۱۱۷ یدلوایمیلا و روزرهشهرازولاعم

 هد ۱۲۵ لصوم هد ۱۲۳ بلح ازا هدننابمعش ۱۲۲ روژرهشاسان هد

 روزرهشاثلاثهد ۱۲+ ردشلوا رومأم هنولامهی ودروا بول وایسیلا ورکب راد

 هدنرخالا یذاج هنسوا ردشلدبا ن هلعفر یسهر هد ۱۲۷ بولوایسیلا و

 هد ۱ قوتا ۱۲۹ هدع) بوا وا ی واع یتح هنا هراز و یاشا



 ةت ۱۲۰. هی

 ردیلغ وا كنسهع رک هداز یرانف ( ییاعلاوبا ) ( یدنفا مهاربا )

 جاشمو هدننوا كنيلوالا یذامج ۱۱۳۱ نکيا ندنیسردم ردیلهسورپ

 سرد+یزالمقفرومد ۱۱۳۱ ید ( یدنفا شیورد مهاربا ) ندنیطاطخ و
 ۱۱۳۲ (یدنفا میهاّربا ) سردم ندنردوسم هناخاوتف هلا ( یدنفا مهاربا )

 ۰. ردراشلیا لاح را هدننابعش

 هد ۱۱۳۱ بوش ندنس هراد ارزو ردیلنیکربا (اشا مهاربا )

 ۰ یدلیا لاحترا هداروا ردشل وا یسیکب رلکب هدج
 ۱۱۳۲ یدلوا یسالنم هیفوص* سردم ردیلهنسو ( یدنفا مها را )

 ۰ یدا قسو هیقف ردشعا تافو هدنبجو

 ( یچلیا) (اثایهاربا)
 ضیفتلاب ندنوبامه نوردنا هلغل وا ) هداز هاد ۱ تول وا لصالاجروک

 ولقلهتسخ هدنلاوش ۱۱۲ یدلوایراب رهشرادحسهد ۱۱۱۰ یراب رهش رادقوج
 عیطقن هیسور هد ۱۲۵ یدلوا یحاشن هدنلاوش ۱۱۲6 یدلوا دعاقتم هلغلوا

 ۱۱۳۰ یدل وا یک اشن انا هدندوع هدنلاوش ۲۹ یدلوارومأم هند ودح

 هدن رخ - الاعی ۱ بول وا یرادرتفد ینانقشو ییصخ رم دم هدنل والا عبر

 ىقىتءىدلبا نارا هد ١ ۱۳۳ هد وعلادعب یدل وا رقم هابرتس وا هل يس هاب یکی رلکب

 .یدیاراد رخ ندهیسایس لاوحا راوطالا مقتسم یدلدیانفد هنناتسرف اشابیلع

 هدعب و یسیکبرلکبساویس بول واندنساما دوبنرا ( اا ےھاربادیس )

 یدلواتوف هداروا رذشل وا یسیکبراکب مورضرا هد ۱۱۳۳و شعرمو سدق

 لو تا دم دیس یاب یمنأتسب ( زسهلچ) .( یدشفا مبهاربا)
 ردشلوا ندناکجاوخ قرهلوا یسیجهبساح جارخ ندببسو ردیشادنرف
 ۰ ردشلوا رخآ یرجقرهلوابوکنمو لوزعم هدکلرب هلیشادنرق هد ۳

 ردیمودح كندنفا یطصم قد ( هداز قدنف ) ( یدنفا مدار 1)

 ردطاطځردشلوا توف هد ۴۳۰ "ال وزعم بول وایضالنم هرونه ةن دم سردم

 یسالنم رادکصا هد ۱۱۵۱ هبرصیف هد ۱۱45 ( یدشا ةا ) یم ودخع

 ماش ید ( یدنفا مهارب جالا ) یمودخحم كنوب یدلیا لاخرا هدعببولوا

 هدوبفیرک |یدلیالا راهد | ۱۰۷ بول وا یسالنمم ركمةكمەد ۱۱۰۲ ویمالتم

 بول وا ی هرم كيال هد ۳ ( یدنفاه-ادجا ۱ یچ ودح یدلدیا نقد

 اه دف شش و ن یک و د ن ا و 2 ی ا اا

 ۳ ¢ رخ تو ناو



 بس ۱۷۱٩ --
 دا هد ۱۸۱۵ تولوا بوکس بابا یسدفا قدلرا ناب کک

 هد ۱۱۹ كالس ا هنس یسافا رلیهایس هدندم زا و یساغا رادحبس هلا لابقا

 یسیلاو روز رهش هد ۱۱۲۷ هلا لزع هد ۱۱۲۲ بولوا یسیکب راکب ادیص
 رشوت دارا وا

 ۱۱۲۷ بوشتندهیلام ( هداز باج ) (یراص یدنفا مهارا )

 ترج ياشا لع دېش هد ۱۱۲۸ یدلوا راد رفد شاب هدنس لا ید

 ( یدنفا مهاربا ) ردشلبا لاصترا ًابوکنمو لاصفلا ًابوضفم ندنلافغا نوجا

 هدنفل راد رفد دارغلب هدیدم تدم بول واند هیلامن رومآم تاذو هک یصیقت

 مهاربا ) یسهفیلخرس یراوس "هلاقم ردشلیا تافو هدرهنسو قرەنلوب

 . ردشلیا تافو هد ۱۱۳۰ جد ( یدتفا

 یلع دیہش نکیا ردا یتباتک فانصاو یتیابج فاقوا ( اغا مهاربا )
 ادرک هکب دجا یشادنرف بوتاج هانا نیسح یسیجاولح نکیا رادحس اشاب
 یجیرخ لنکوو نا هدفدل وا م ظعا ردص هيلا ِ ردغلوا

 فاغا نیسح هدقافنو رغ ٌةياس تیاپن وا اک, هتناطلس و بول روا
 هدنلاوش ۱۱۲۸ یدنل وا نییعت یسادضک ترادص هنر بوروشود ندرظن

 ساسد ردشاوا توف "الوتقمهد هدعقلا یذ هنس وا بولیدا سبح هل وادیهش اشا

 ۱ ۰ ىدا رادق , نکشلد,

 -ودنکو شملو هدننامدخ نواه یارسیدادجاو رد ( اشاب مهاربا ) ۱

 دارغلب هد ۱۱۲۹ ردشلوا ناربمریمو ینادناموق هنوطبوشش نده رګ یس

 اشا دمع قاروط یرامودګ یدا مقتسمو قداص یدلوا دیهش هدنرح

 ۰ ردکب لیعاعما یدج مال كمرد و

 یرابرهش رادحس هلیس هص ضیفتلاب ندنوبامه نوردنا (اغا مهار )

 « رددنفا دیعس ی ودح یدلبا لاح را هدعب قرهلوا دعاقتم هد ۱۱۳۲۹ یدلوا

 بولوا ندرانم هلوکو ندنسا ما صم (بنشوا ) (كب مهارا) "
 مالکلا ذفان ردق هنس قرق زوتوا ردشل وا یسارعالا سرو یرادزتفد یصم -

 ۰ یدنلآ ندریم یلام ردشلیا لاحرا ًانوعطم هد ۱۱۳۰ بولوا

 كندنفا نسح نی یدنفا ساق (هداز یجحرت) ( یدنفا مهارا )

 * ردیم و د
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 هدعب و لک و لوا روخاریم هدنرفص ۱۱۲۳ یسیج هلام ولتآ هرکص یشاب
 ۰ یدلیا تافو هدعب یدلوا یسیکبراکب هنطا ًارخوء و یئابش واچ

 هد ۱۱۰۹بولوا ندارما روهشمو تازغ ردیلکیرود (اشاب مهاربا )
 سارق هرکصو یسیکب رلکیروز رهش هد۱۱۱4 و یشابش واچ هدعب ویک یکیروبد
 هد ۹ یسیلا و رکی راید هراز ولا عم هد ۱۱۸ یرصتم دج هد ۱۱١١ و

 سردم یود_ یدلیا لاک را هدنسهنس ۱۱۳4 بولوا یسیلاو ماش سلبارط

 رداشا ینطصم یعودخم رکید ردشل وا توف هدنس هدعقلایذ ۱۱۲۷ ( كد )

 ردشطا درفت رک اسعلانب هدب رغ سلبآرط ردیلش را ( یاد میها را )

 "ءرادا ندنا و یدلیا هبلغ هکب لیلخ یداماد هرکص ندنافو اشاب دمع هد ۵۹

 نسل دعت و كمدآو هد ۶6 یدلبا روبحم هرارف هرمعء ینا بولا یتموکح

 دجا یلنامارف و یدل ردنوک هب هردنکسا قرهلالغاب یرلوف بویلروتک تقاط

 یسیلل وتم ماج یحناعزف یدربو ناحهلتنحم هدیغاطوب یدتا درفتیدال وا كاکب
 بوذا هوالع بتکم هدر هللاهرانمرب هلغوط هعماح وا( یهاربا جاا ) یصفز

 ) اتا ےھارا ) جاخا فافخ یرصاعم ردشلدا نفد هاروا هللوف هد ۶

 ( اغارع ) جالا یجد ییبتکم بودا عضو رم هنعماح یدنفا ىلع یلدنز ید

 « ردشعاب رخ بحاصرب هدنمان

 نویلاق ر ديل هناحوط روند هچو هصروا ( اش ا مهار )
| 

 كنها ید هد ٣٣٤ ردشلوا هلادوبق هدنقو زا بولوا ندنرهجاوخ
 . ه دنزکس كنلوالا عیر ۱۱۲۵ بولوا اب رد نادوبق ةرازولاعم هدنزکس نوا

 توف الوتقم ینوک ۲۲ كنترادص ینعب هدنسهرغالرخ الا عیرردشل وا مظعاردص
 ` نمالفاص قیر ای اعدتسا ینلتق كناشاب ىلع دامادیبس زدشغا وا

 ۰ یدا روسج و یرج
 ردیمودخحم كندنفا دمج ( هداز یهفوج ) ( یدنفامهار | ۱

 هد ۱۰۳۷ ردیم ودحم كن دنفاد واد ولتآ ( هدازدواد ) (یدنفامهاربا (

 هدناضمر ۱۱۲۳ و یسالتم هلردا هلیس هاب هکم و الم ,سردم یدلبا دلوت

 ۰ یدلوا توف هدنسهدعقلاذ ۱۱۲۷ یدل وایسضاق هبلق هلیس هاب لوناتسا

 ) اشاب ےھارا (

 هد ۱۱۱6 هلغلوا یسادک كنسهراد كناشام قطصم نابطلاد رددؤبرا

 د ا
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 یدلوا دت هعلق بولیردنوک ههسوغام بولیوق ه هنیفسرپ ندوبف ییرات
 ناسحا قاهبرا هد ۱۱۲۱ یدلروتک ههسورب هلمراشادنرف دالا ۰
 ناهلس ید ولوم هدهسورب میم تافو ًانوعطم هدنابعش هنسوا یدلروب
 نیسح هداز هجوع ید راقوو تمظع و مولعبلاط یدلدا نفد هنناب یلج

 ۰ ردشلوا داماد هاشات

 یسهتشنا كناشاب حوصف ردیلغوا تاذ مان یلابهزج ( اشاب میهاربا )
 تل ۱ هرکصیدلوا یلصح ندآ بولیرب و قلنا ریمیم هلغلوا
 ۰ یدتاتافو الوتقم هد ۱۱۲۱ هداروا یدلردنوک بودا

 اسینفم هرکصو یلوبکیل بولوا ندارما ( ناقراش) ( اشا مهارا) "

 رسا هد ۱۱۰۸ قرنلو هدنره راحت اينالا بولوا قرصتم ناخوراص هدعب و

 راکب رازجهدعب و ه هد ندارو هد ۱۱۶ یدلوا قرصتم همالع صالخادءب و

 « ردشلیالاحرا هدعببولوایسیلا وهاي هدنلاوش ۱۱۲۱ و یسکی

 یدلوا یکب سنوت هدنلنف كشردارب هدنمرحم ۱۱ (  فیش ےھاربا )

 . ردشنا لا را ءدعب و لاصفنا هد ۱

 سردم ردبلغ وا كهللا لصفجاح ندم( هدازرر ۳ ( یدنفامها را (

 دهاح ردنوفدم هدندرا هناسرت یدلواتوف هدنرخ "الا یذاچ ۱۱۳۲ تولوا

 یل هن رداقرهلواندنیس ردم ځد (یدنفا ےهاربا) هدازربرب رب یداحاص ۰ عرشتم
 یلاعو ) ھارا ) فاع” ندراسردم یدل واتوف هدنلوالا عید ۱۱۲۹ ىدا

 مهار یا ) ندنضاشم شکر هد راه ۱3۱۱۲ و ۲ رایدنفا ( مهاربا )
 « ردرلشلیا تافوهد ۱۱۲۳ (یدنفا

 هد ۱۰۹۶ ردس ودج كن دنفا هللا فیس ( هدازنیس) ) یدنفا مهاربا (

 ۳ :A ۱۱۵ ردشلوا یسالنم ماش, كينالس , سردم یدلبا دلوت

 ۱۳۳۲ ید ]وان ه هس ور و لزع هد ۱۱۱۵ بول وا فارشالا بیقن هلیس هاب

 یداماد یدا یحاص قالخانسح ردشملوا توف ءاسف هدنزوقط كنه اید

 ةدنچ تونو لرع هد. ۱۷51: بولو لیس ایم با د

 «یدلیاتاف و
 ردم ودحم كن دنفا درج ) هداز توقع ( ) یدنفا مهاربا (

 ق هبج هد ۱۱١۲١ و یشاب وقف ردیاراصح زاغو ( ll مهارا)
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 وقع رهظم هرکص رایدلوا شوبح هدیسیکیا ۱۱۰۷ هلببسح یرلکدلیا جارخا
 یارما هدعب یدلرب و كلدعاقت 4 یکعاخ و قایشاب یوبف هنسودنک قرهلوا
 یدلوا یچللا هشدزن لود ایرتسوا هد ۱۱۱۱ یدلوا لخاد هنکلس ابرد

 یسکب رلکب هفوص هد ۱۱۱: یدلوا یکم راکت هواب هدعب و راوشمط هدند وع

 زوبضا هدنلاوش ۱۱۱۵ یدش وا یسیلا و یلیامور هرازول عم نداروا بول وا

 یدل وا یانفاحم دارغلب ۱۱۳۰ نداروو زو غا اینا هد ۱۱۱۷ هدف هد ۹

 رببخ ندهیجراخ و هیلخاد ٌةبسایس روما یدل وا توف هدنرخ الا یذا ج ۰
 هدیمودح رب بولوااشام بها ربا یمودخم كناو اشاب نامتع یم ودحیدا راذکشیا

 ردکی هللادبع
 ( رادهنزخ ) ( اشا ےھاربا )

 یزوا هرکصو شلوا اولریم بول وا یرادهنزخ كناشا نسح یشاب یبرفاج "
 هدنرخ الایذاج ۱۳ یسیلا و هرتسلس هرازولاعم هد ۱۱۰۸ هدعب و یسکی راکت

 یسیلاو هنسو هد ۱۱5 یلیا مور هد ۱۱4 یلتفاح هوناب ۱۱۳ یسیلاو كيالس
 ۱۱۱۹ زوس ضا هنن هد ۸ هدف هدنلاوش هنس واو زوب ضا هد ۷

 یدبا یلتیلها ید ایا تافو هداروا هدنلئاوا ۱۱۲۰ ردشلوا یظفاح دارغلب

 بحاصم ردیمودخم یدنفا ناهلسیشاتکب ردیلوبناتسا ( یدنفامها را )
 هنردا ماش , كيالس یدلوا رادمان هلکنا هلفلوا هجاوخ ه اشا قطصم

 هدنعماح اشاد هدهغردف یدلوا توف هدنشبكنناضمر ۱۱۲۰ بول وایمالنم

 ۱۱4۱ ( یدنفادم رپ ) یمودحت ید ,داع , ملح , لحاف , ملا یدلدنا نفد

 ردشلوا توف "الوزعم بولوا یسالنم ماش سلبارط هد
 «سردملیصعلاب بولوانطصم یجاح یرد ردیفت ( یدنفا مهارا )

 ر عفا هبارقف یدلیاتاف و هدنسیدب یرکی كنمرح ۱ یدلوا یمالنهطلغ

 یدیآ رپ
 ( یدنفا مهاربا )

 الثموسردم هلغل واهدهیءهالسا تضشم یرد ردیسانا مودم كندنفا هللا ضف

 هنن راترضح دوج ناطلس هدازېش هلا ىس هاب لون اتما هدناضمر ۳ و

 ۰  یتیرها یلیا مور هدنمرحم ۱۱۱۵ و یلوطانا هدنسهع ایدز 6 یدل والعم

 |  هدنرخ الایذاج ۱۱۱6 یدلردنوک هبهبلسهدنلاصفنا كنرد یدتا زارحا



 ی

 یچماح دگناطاسهرکص یدلک تودنک هچ بودا تباتا ندنهش اشا ییطصم

 یمرکی كن رفص۱۱۱4 یدلوا یئدح یعماح قستع "هدلا و هدرادکسا و یظعاو

 یراعشا و تایل بول وا ندهنظم ردن وهدم هدم ص ىلا یدلوا توق ةا

 7( رداشاب لیعاع۱) یم ودم ر راو

 ) اشا ےھارا (

 هدننابعش هنسوا و یسادضک لوق ۱۱۰۹ شیفتلاب ندنغاج وایرصکت رددرک
 ۱۱۱5 و یسیلاو لصوم ةراژولا عم هدنلاوش ۱۱۱۲ یدلوا یمافا یرهکی
 یودخ یدا مقتسمو عبجڈ ردشل وا توف الوتقم هثسوا یسیلاو رکی راد

 ۱ رداشاب قطصم

 یمالنم هرونههندم هدمب و * النم سرد ردیلهت ردا ) یدنفا مهارا ۱

 ۰ یدلیا تاق و هدنل والا عير ۱۱۵ یدلوا

 لع وا اتشساپ ىلع یصاف هد ۱۱۰۳ ردبل هردنم ) یدنفا مهارا (

 ا ما ز_خسا هدراشدا صعب ه رکص یدشش وا سحهل هل وا ادنکک هباادجم

 ۰ یدلوا توف لزعلادعب یدلوا ید یمابشواح هد ۰

 نکیآ یمایرغز هدنف اجوا ی رجب ردیلن وطرط ( اقا مهارا )
 ییءوط روط هان هاب ر هلال 2 هدهامرت جاق تول وا یساغا یرصکی هد ۱۷

 یرجکی هدو هدنرخا هنس ردشلوا (اغا ےھارا) رکید یمادک لوق نالوا

 ردشلوا رومأم هتءقا هددهورضرا بولیدا لزع ادعاقتم ندنفلاغا

 ۰ ردشل وا توفهدعب

 هداعسلا باب +یناثناخ دجا ناطلس ضیفتلاب ردیشاوط ( انا مهارا )

 دجا ناطاس یدل وا توف هدنم ره ۱۱۱۸ ال وزعم ردشل وا انا یی

 ۰ یدلدنا ن ناف هنس هاب كنس هب ر لوا ناخ

 ( یپلبا )ا (اشاپمهاربا جالا )
 یراد هن زخ بوش ندنس E اشا ےھارا هرف قیساردص ردبل نیش

 یشابیهبج هدنسهعایذ ۱۱۰۵ هللا ریت بو هتل ود تمدخ هدعب یدشلوا

 لا دبع یحصیطت هدنلزع اشاب ىلع قرفلوایس ادخک مظعاربز وندارویدلوا
 مهارباهرق قلارارب صالادمب یدلنوق هسبخ هاراخا دم یسادضتک رابجوپق و
 ہلا انا نطصم یل ہا زسا یکصاخ یرلنونلا ییدلیا نفد هننش هاب اب كل



 3 بس 6 بس

 ا . لزعلا دعب یدلوا یبهبساحمشاب بوشتب ندةبلام ( یدنفا ےهاربا)
 3 بصانم هنهدندوع هع زعلاب هد ۱۱۰ یدلوا ا هننا رعت همرکم کم

 ىلع قرهلوا یسجهبساحم یلوطانا هد ۱۱۱۰ بول وا مد سم هد هناوید

 ۰ یدلوا توق هدعب رةش وا رومأم هد ودح عیطقت هلبا اشاب

 ( مهاربا فیرش )
 هدرصم و یدلیا لاصفنا هدنلاوش ۱۰۹۰ بول وا همرکم کم ریما هد ۳

 هدنلئا وا ۱۱۱۲ یدل دیا بلج هتد اعسرد هد ۱ ۱۱ یدل وا ےقم

 ۰ ردشغ وا نفد هنغلرارم اشا ىلع قیتع بودا تاف وندنوعاط

 بول وایماما یعماحاشاب دارصهداروا ردیلهنردا  (یدنفایهو مهار )

 یدلوا توف هدناضر ۱۱۱۲ ردشلوا یولوم هلتانا نددنفا ناتسب

 ۰ ردندا رعش

 هبفوص ؛ سردمرد دمع ندواد یرد ردیلیلو ( یدنفا كلم ےھاربا )

 ىدا مداراذکنصهثډاواما یدلوا توف هدنرفص ۱۱۱۳ بولوا یسالثم

 كناشاب ےھا رباہرققبساردص ردیجروک ( روکیلچ) ( اثاب ےھاربا )
 یسیلا و ماش هلترازو هدنم رع ۱۰۹۷ یدلوا یساد4ٌک بوش ندنس هراد
 هد ۷۱ یلظف اع هق وص هد ۰ یدلدنا لرع هد دمزا هدهسدت وا

 یرادرسسورکنآ هد ۱۱۰۷ یرکسعرمس هروم هد ۱۱۰٩ یلتفاحمزوب ضا
 لوسناتسا هدل والا عیرو شلدا لزع هدنرفص ۱۱۰۸ بول وا یلظفاح دارغلب و

 یظفاح زاغو هدنناصمر هنس وا و یساغا یرصکب هد ۱۱۰۹ یماقمئاق

 یدل وا یسیلاو ناو هد ۱۱۲ و مورضرا «دنابعشو هیوق هد ۱۱۱۰ و
 ۰ ىدا ردمو عبجش یدلیاتافو هدنلوالا یذاج ۳

 یشاب جوبف ضیفتلاب ندهصاخ ناراد ربت ( یب ەطلاب ) ( ا هاربا )

 ( اغامهاراجاا ) یدلیا لاح راهد ۱۱۱۳ قرهلوا یتا روخاربم هدعبیدل وا

 یشاب جهبج هدهسدلوا ۱۱۱6۰ هدنرخاوا ینا ناخ قصصم ناطاس ردقانشو

 یدتلدا لتق هدنلوص وهبار وا یدلردن وک هدادغب "ال وزعم هدنل والا ید هنس وا

 هد هس دلوا یشاب یبهبج ( انا مهاربا ) رکید یمادضک رایج هبج هنر
 ۳ ردشلوا توف قرهلوا لوزعم هدندم زا

 .  هجوقردمودخكنانادجم یمادنخک اشابنیسحیلد  (یدنفا یشتنیهاربا)



— ۱۳ 
 یدلوا نادوبق هرازولا عم هدنعرم ۱۰۹۷ ردشلوا هنادوبق ینعب نادوبت

 هد۱۱۰۱ یدلوا یظفاح زو غا ًارخومو یوکناشسا هللا لع هد ۵۹
 ۱۱۰۷ و یظفاسح زومضا رارکت هد ۳ یدل وا ابرد نادومق اناث بلطحاب

 بواوا یسیلاو یلوطاا هدنلوالا عبر ۱۱۰۸و یرکسعرس هروم هدنرفص

 هدنمرح ۱۱۰٩ ردشعا تعزع هبرح هلراتضح یتا ناخ یطصم ناطلس

 یدار دمو ندتم و میعنو قداص یدل وا دیهش هدنن رح هنلنس

 هلیکلیلاو بر سلبارط اشاب لیلخ دونرا ٥ (یزرتیاد مهاربا)

 ۱۱۰5 یدلاق هب ودنک تیالو ذوفت بولوا ییاد هسلبا رط هلباصتاهدوب هدتم نع

 ه ندنراسج هندقع هدهاعم هلشود اناپسا هدلئاوا

 . یدلوا توف هدلاحو رایدلدا لزع رسا

 ( یشواق) (اشا مهار ) ۱
 یدلوا یسادغک لوق هد ۱۱۰۰ شضیفتلاب ندنغاج وا یره ردیلهمارد
 یدل آ یتسهباب نکب رلکب هلیغلظفاح زوب ضا ندنبسح یلاح ءوس هد ۷

 ناتسراح ینعی سورکنا قرهلوا یسیلاو رکب راد هلترازو هد ۸
 یدل وا دېش هدنرح هنس هدنمرم ۱۱۰5 ردشلوا رومأم هتنونامه رفس

 ۰ رد ماشو یمودخ اشاب لیلخ ( كب بان يهارا)

 ردشآ واتوف هد ۱۱۰۹ بولوا ندناضق (ورا) ( یدنفا مهاربا )

 هد ۱۱۳۵ (یدنفا دجا ) ندرنو روند را « هداز ورا» هشرالغوا

 ۰ رایدلدا نفد هنسوق هنردا رایدلیا تافو هد ۱۱۳۸ ( یدنفا نسح و])

 ندنفلادّک هد ۱۱۰۱ بوشیتندقاچوا (یلد)  (اشاب مهاربا)
  رلکب ینومطسق هد ۱۱۰6 یکب اسینفم هد ۱۱۰۳ یذلوا یساغا رادلس

 شفلوا سبح هد هنردا هلبالرعهلکلک یرابجب اکتش هد ۱۱۰5 یدلوا یسیکب

 و هدهش و شات

 ۰ ردشلا توف هداروا بولوا فرصتم هنغاکس هلفص هد ۹

 روخار كچوک هلن اشن ندنوبامه نیبام ( كچوک ) ( انا مهاربا )

 اهوا فول وا ینادتلا ترادص هد ۰۱۱ و لوا اس اد ۱۲۹۵ و
 شلوا دعاقتم هد ۱۱۱۰ بولوا یشابشواج هد ۱۱۰۸ یلوف قابشاب

  ردشلیا تافو هدعب و

(۸) 
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 ۰ بس ۷ ۷۲

 . یماغا وسپف هد ۱۰۹۲ یرای رېش رادهنب زخو بحاصم شاب هدعب یساغا
 درب بول وا دعاقتم هدنمرحم ۱۰۹۹ هدوعلادعب یدک هج هد ۱۰۹۷ تولوا

 . ردشلوا توف هدرصم هد ۱۱۰4 یدلوا روقح

  هدشاضمر ۱۱۰5 بولوا ندنیسردم ردیلهنتسو ( یدنفا ےھارا )

 . هدنلاوش ۱۱۰۸ بولوا سردم ردیلبل وطانا ( یدنفا مهار ) ردشلوا تو

 یمزالم ینادندو هدنرخ الاعیر ۱۱۰ ( یدنفا مهاربا ) سردم رکید و

 . رایداندالضف رلیدلیا لاحتراهدنلاوش ۱۱۱۰ نکیاسردم ( یدنفا مهاربا )

 | بل واىلغوا كنابعش یرچکی یلدیج( بتا «رف) . ( یدنفا مهار )
 | توف هد ۱۱۱6 هلماود یلاحو هنسجاقرب بوروتکنونج هدعب یدل وا سردم
 ۰ ردشلوا

 3 (یعقنرط) ۰ ( اب هاربا یرای رهشدماد )

  یسیکبرکب هنطا هد ۱۱۰۷ جیردنلاب بوقیچ ندنوامه نوردنا ردسکرچ

 میر ۳ تملوا نساو ل ةرازو والا عیر هنسوا یدلوا

 3 ار دمحم ناطلس مدقا ندنوبو یدلوا یسیلاو هینوقو ناخ وراص هدنرخ الا

 ۱ ادم هدنبچر ۱۱۰۸ یدیشلوا جم وزت ناطلس همطاف یسهعرک كن راتضح

 | ندندالوا ریدلدا مادسعا هدکلرب هلا اشاددجا یسادخک هلبیسح یناستعاو

  روشملسک ( كب دج ظفاح )و هد ۹ ( كدحم ) و هد ۱۱۹4( كى نسح )

 هر هکرایدلبا لاحت را هد ۱۱۹۵ ( تك یطصم دیس)و هد ۱۱۸ ردنوردناو

 0 ۰ ردشعد «هداژ یحقن رط»

 ( هداز ی ) ( اا مهاربا )

 هد ۱۰۸۷ ردشرو پارط ضا دهلیخ هراریلکناو شلوا كب یتعب یلاو
 E بوجاق هب ه ردنا هلی رانا مابق هنملع هد یفوص یسیلاها سابارط

 یلرمصم یدلدا لزع هدنوک جوا جد ( یلچ هارب ییهروم ) نالوا

 یدلدا لاخدا هنکلس هبرح یارما بولک هتداعسرد نده ردنکسا یلغوا

 شاب هل بانس سيرف هدعب بولوا هنورطب یتعب ینا نادوپق هل ویلاق يريمو



 بس ۱٩۱ س
 ) یمن ) ( یدنفا ےھارا )

 یدلوا النم ؛سردم لیصعلاب ردیمودحم یا دبع یلهبصق ندلا باهش

 یدلدا لزع هدنلاوش ٩۱ بولوا یسیضاق لوماتسا هدنل والاعیر ۱-۹۰

 هدناضمر ٩۸ یدلوا یضاق انا هلیس هاب یلوطانا هدنلوالا یذاج ۷

 كنناضمر ۱۰۹۹ ردشلدا لزع هدهعایذ بول وایرکسءعیضاق یلوطانا الق
 یدنا فیفع "هبقف یدلدانفد هدنراوج دمت ناطلس یدلوا توف هدنچوا نوا

 بول وا ندرلیکب راكب هرکص و نداما ) راسکس ) ) اشاب مها را (

 ۰ یدل وا توف هدن را راب ۱۰۹۹ یدلیا رود ییهربغص تایالو ضعب

 یردب ردیلغوا كنهدد یر یلاسینفم ( یتشلک) (یدنفا مهار )

 هدناذوب ىدى وا توعد هدنرفش رک ا هرووآ كعا سفن ىلا دمع ناطاس

 ناسقط هدنلاس ۱۱۰۰ بولاق ۍ ورم هدهلردا هنس زونوا یدلبا دلوت هد هن ردا

 ۱ ۰ یدا لاحلها ردشلیا لاحرا هدنشاب حج وا

 هد۱۱۰۲ هلبتمات كللارارف هدیرح بولوا یماغا رایهاپس (اغیهارا )
 ۰ ردشش وا مادعاو لتق

 یقفرصتم اشتنم بولوا ندنرلکب هولا ( راب هعر) (اشا ميهاربا )

 وفعلادعب یدلیا رارف هدقدنل وا دارسییتف دلکمک یرلیعباک هد ۱۱۰۳۲ یدلوا

 ۰ یدل وا دیهش هد رح هوا

 ( یدنفا ےہ هارا )

 هرئصتولوا ماما هنعماح ملسناطاس ردیمودح لد یساح زازهدهنردا

 ناد ور یناطاس ماما هد ۱۰۷۳ یدلوا بیطخ هنعماح دی زیپ نادطلس

 رد ص او را ندتعاما هدنمرګ ۷ یدل روم ناسحا یس هباپ لوبناتسا

 لوزعسهدهمعایذ یدلوا یرکسعیضاق لیامور هدنناضمر ٩۸ یدلوا یلوطانا 1
 ۱۰۹۹ هلغل وا شل واجد یسهحا وخ رلهدازهش هدنرخ الایذاج ۱۰۹۷ یدل وا

 هر ایذدنس وا یدل ردن وک هسرفهدنارعشع ۲ ردشلدالنع هدنن وا كمر ۱

 هڪ#ل و ناځا شوخ هددسیدل وا العلا سار هل ایی دق ىس باب یدل وا توف هدنس

 ۰ یدیفو یتیم هقشب ندقهو یلتراهم هقبسومو ندقلوا ۱

 نوام یارس هد ۶ ندنفلادشک هط وا ( كحوک ) ( افاےھارا
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 سردم رد ردارب كچ وک كناشاب نیسح ی هناحرمط ( یدنفا ےھاربا )

 دحوق ردشلوا توف هدنسهدعقلایذ ۱۰۹۷ ال وزعم بول واپینالم رمزا و

 ۰ یدبا ےلسو ملح ROLE و

  ۱۰ ۷ aردشل وا توف هدنلا وش ۰

 ( یلچ ) اشاب مهار )
 | بولوا یسانا یرچکی ۱۰۸۸ یدلوا یم ادنک لوق بوش ندقاج وا
 یسیلاو مورضرا هدلوالا یذاج یدلربو ترازو هدنرخ الا میر ۰

 یسیلاو ماش ٩۵ لزعلا دعب یسیلاو دادغب هدنس هر یرخ الا یذاج ۲

 هرکص ردشلدا عفر یترازو بولیدا سبحو لزع هدنمرحم ۱۰۹5 بولوا
 یوکناتسا هلیتالوشعرم هللا تیثیح *هداما هد ٩۷ یدلردنوک هنغاط روفکت

 اذا و روح هب یلاها هد دعا بولوا یظفاع را وشمط هد ۱۰۹۸ یدل وا یظفاحم

 یدنلوا لتقف ندنسعا

 (ہرق ) اشاب مهارا )
 ۱۳۱ تا ول هدتسدفو نسخ لال دک رو هد هدنرویا

 1 ما هاشا ییطصم یرارف هرکص یدروتوا هداروا رالب هجن یدجاق هم

 ۱ یتوشزرم هرخالاب یدلیا رود ینبرا وبق ارزو هلةلقاشوا هدعب بول وا یساغا
  هدنرخ الا میر ۱۰۸۲ یدلوا یسادنتک هللاقرت بوئالباق هاش یطصم هرق
 ارد نادوبف هدناضمر ۱۰۸۷ یدلوا لوا روخاریم بقعردو یناروخاربم

 ) هدنلوالا عیر ٩۰ یدلوا یعاقمثاق نوبامه باکر ةوالع هدنمرح ۸٩ بولوا

 1۰40 یدل وا تاکر ماقماق اا هدنمرګک ۰ < یدل وا نشت هبق لزعلاب

  بولیردنوک هسودر هللا لزع هدنمرحم ۱۰۹۷ ۰ردشلوا مظعاردص هدنمرحم
 یدا كسم ؛ دوسح " رادغ * نییدوخ ۰ ردشل دا لتق هد ابعش ۸

 11 یم ودحم ردشش رهن یشبا هلدوج و ازا هدهسدلا صا هن ن هح هدنل ع

 ۰ زدکپ ن | لس

 ۱۰۹۹ بولوا یعش و یدنفاریما یلجاص ( یدنفا مهار )

 ۱ یدقارفتضخر یسداز هریشمش هم رب ردلاس زوقطیللا ییصشمردغلبا تاف و

 ۰ ردشلا لاح را هد ۱۳۳۲ بولوا

is 3نا  Sh ha aiidیون  Zere ieاتم  

 یو
ِ 

۳ O ۳ 

"۱ 



 وق

 س ٩۰ بس ۱

 روفو "و دم “هج و یدلبا افا یقح رغب اتش ر ییطصم نوجا كماقک هب هناک

 ۱ یدیشاوا نصار زنان ی نا

 یسیضاق نوای ودرا هددعقد ییاو شا مدق بسک قرهلوا النمو سردم

 ردندالضف یدلیا تافو هدنمرحع ۱۰۹۵ ًازرح یتسها لوبناتسا ردشلوا

 یعرکی كنناضمر ۱۱۲۱ ( یدنفا دمع هداز ینوزبرط ) ندنیسردم یم ودم

 ردشلفا لاح را یت وکی کز وقط

 یدل واتوفهدا ۹۰ هردشل واسردمب وا وایعبات یریسا ) یدنفا ها ربا ۱

 لاسح را هد ۱۰ ۵ یدا سردم بول وا یلهز و ( یدسفا هاربا ) ۲

 ردغلنا |

1 

۱ 
1 

 ( تلم )  اشاب مبهاربا یراپ رهش داماد ) ۱
 رادربود ی رشم ردیلکد روددیدلیا بقل لیوح هرکص هلکع د ) نامش )

 شا هد ۱۰۰۷ یدلوا یوف قابشاب هدهناسوا بولوا یمدآكناشاب قطصم دیس

 یا و سیف هدناصمر ۱۳۰ یدلر و ترازو و ردش وا رادزفد

 صقان 1 هب مصم هد زخ ها رع هدنشسل یجرکب كشاصر ۱۰ ۸۸۷۵ بول وا
E 

 و

 ماش هدعب رکب رابد ا هنس هد هسدن وا سيح ندنیسچ ییدزوتک |

 هد ۱۰۸۳ قرهلوا نشنهبق هد ۱۰۸۲ و شلوا لوزعم هد ۷٩ بولوا یسبلاو _

 یرادرس یغاط اباب هدنلوالایذاج ۸۷ یسیلاو ماش ًابات هد ۸) یظفاحم هدنق |
 هروم و هبدنف هد ۸۸ ردشلدبا سبح هدندوع جفالب هد رح ەدەغاىذ ۱

 ردشلدا رومآمهندو هد ۰ بولوایسیلا ورکبرایدأینا هد ۹4 ومورضراو |
 اشا دمع مرف ظفاح هداننا و بورتسوک رلقل رارب میظع هدهرصاح نوک ۱۱6

 یدل وا ۱ سورکنا هد ۱۰۹5 ردشل وا یظفاح ندو هلکعا ِتافو

 هلغلوا شلوا ببس هنسالبتسا كندو ىلتق ردشلدا لثف هدنشب بیه روک ۰ ۹۷

 رد راشلبا مانشد هباتشات مهارا هرو یلتف ثعاب قرهلوا نوزح قلخ همام |

 هلبح بول وازسلثم هدتسارف ی "ردان ینارفا بولوا زواصم یناسقط یتس
 كنارس یهدنلاتصتاو ید ینور رادرتفد یدنازعشیر لقع هنسهعدخ و |

 جوز ناطلس هیفر هد ۱۰۷: یداب د ینسه واز هداز تمه ردیسناب تاليا |

 1 ۰ رداشاب لیعاعما هجوف یردارپ ردشش وا



 اس ۱ ۰ بس
1 

 یلغوا ساحو هد هزوبککو یلروحو یرادعشچ و یسهسردم و عماح هدکسره

 ۰ ردراو یراهعنچ 0

 یدل وا یراب رهس رارولس سو هدنونام* نوردنا ) اغا 0 ( 2

 دیس

 7 عام“ زوس قحو ىدشاوا ت۶ء زه ثعاب :adi :وط یدادما ن . سد یتساروا 1

 هدنس هدعقلایذ ۱۰۷5 و یسادضنکلوق ضیفتلاب ندنغاجوا یرصکی رددوب را

 .ردشلوا توف الوزسو شفلوا لزع هدنرخ الایذاجج ۹
 ردیمودخحم كماسح نب نجرلادبع ( هداز کرس ) ( یدنفا بهاربا )

 خرومولضاف ردشلیا تافو هد ۱۰۹۲ یدلوا یسهاب ییولوم سدق "سردم

 ردشلیا فیلأت ی « حورلالاوحایف حوتفلا عافم » بولوا
 هدنلاوش ۱۰۹۳ بولوا ندنیسردم ردبل هنردا ( یدنفا ات مها ربا )

 ۱ یدلیا تافو
 ۱ ( لیوط ) ( اشاب مهار )

 لوبناتسا هلترازو هد ۱۰۷۲ بولوا یشاب یحناتسب روند ( هللارداق )
 ماقمناق هلوناتسا رارکت هد ۱۰۷ شلدا لزع هد ۱۰۷۳ بولوا یاقماق
  هرسسب هد ۷۰ یدلوا یسیلاو دادغب هد هدعقلا یذو هنسوب اان ردشل وا

 | دبرک هد Af ماش هد ۹ رکی زاید هلا لرع ۷۷ یدل وا رادرس هنن رز وا نرح

 1 هنسوا تولوا یسلاو ماش ابات هد ۸ یدلوا نشنهبف هدعب بولوا یسلاو

 ۱ یرکسعرس ناتسهل هد ۸۷ لزعلادعب یدل وا ماقمناق هداعسرد الا هدنلا وش

 . یدنارصتوردم ردشلیالاحرا لاصفنالادعب بول وایسیلا وماشاثلا هد ۸

 ۲ (نوزوا ) ( اشا مهارا )

 . هداعسرد نکیا هدب رح هددیرک هدنسهحعا ید ۱۰۷۸ بول وا یماغا یرهکی

  هنسو هد ۸۲ ندوب هد ۱۰۸۱ یدلوا یجاتمم ات لوناتسا هرازولا عح هل لح

 هد ۸٩ هنسوب الات هد ۸٩ یظفاحم ههناخ هد ۸۵ یسیلاو ندوب هنت هد ٤

 _تعاجش راهظا هدنس هب راخت ایرتسوا هد ۱۰۹۳ یدلوا یسیلاو ندو اشا

 . هنابو اش ینطصم هرف هکنوچ یدلدبا لتق مرج الب هدنرخاوا ۱۰۹6 ردشلیا
 [ الیقسا هللدادما تحشد قرا هجرت بحاص هد هراشتسا نکردیکهنسدرضاح
 ۱ بویم هلکید انشاب قطصمهیص وتلاب کمان كرت یبرخ عقومرب یکج هلی هدا



 ۱۰۷۹ یداوایسیلا ورمصم هدننابعم ۱۰۷۷ و یسلاو ساویس هللرازو هدنس
 یمودحم كنو و هد ۱۱۰۱ ( كدجم ) یم ودحم یدلیا تافو هدنرخ الایذاج

 هدو ) اشا مه را ) رکید ریدلدا نفد 9 هلناف و هد ۱۱۲۰ کب نسح

 ° ردشل واتوفهدعب بوليرو یس هاب یکی راکب هد ۱۰۸۰ یرهلوا یشابش واج

 هد۱۰5۰ بول وا یثاب یجاتسب ردیلرکبراید( فوص ) (اشایهاربا )
 توف هد ۱۰۸۰ بولوا یسیکیرلکب هنطا هد ۱۰۷۰ یدیشاوا یسیکبرلکب ناو

 ۰ یدلوا

 یحاص طخ نسح رد رادکسا ( هدازیهنکت ) ( یدنفا میها را )

 ۰ ردشللا تافو هد ۱۰۸۶ یدزاب ینیرابزاب یعماحهیفوصایا هد ٠۰٣۰ بولوا
 یسکب رلکب هنسو هد ۱۰۷۸ بولوا ندارما ردیل هنشت ( اشا ےھاربا )

 ۰ ردخلا لاحرا هد یدل وا 4

 ۱۰۸۱ یدل وا یمالنمهیفوص ودارغلب و سردم ( یدنفایرکشیهاربا )
 ۰ ردیاش یدلبا تافو هدنن ایعس

 ردبم ودجحم كن دنفا ه رچ ) هداز یقاشع ( ۱ یدنفا مهاربا (

 سردمردیم ود مرخرجات یلهنسوب ( قمر ىلا ) ( یدنفا مهاربا )

 هدنعماح اشاب دارم ردشعا تافو هد ۱۰۸۳ الوزعم یدلوا یمالنم هسورپ
 ی ودح ردشغا ریت عماج ددعتم هدهس ور یدنآ هدنشاب ب شب ناسقط ردنوفدم ۱

 كناابعش ۱۱۳۳ بول وا یسالنم هن ردا هرکص و سردم ( یدنفا قابلادیع )

 ندناضق ردیلنان ودبا ( یدنفایظفلمیهاربا ) ردشلبا لاحترا ین ورڪ یهکیا |

POE NE TE EOL E Oا  

 ( هرف ) ) اشا ےھارا (

 ۔اکجاوخ و نیما هیاسرت ضیفتلاب بول وا نداتک رد هددنسوب کردم ہد س ول

 یلیرپوک یادقاو تربغ TT "ةعفد ڭنەنىفس شا یدیشوا ند |

 2 لاو بل ملح ةرازولا عم هدر ااا ۷۹ هوا ساک
 یرادرس یغاطاباب و یسلاو ا هد ۸۵و ماش هدنرفص ٤۸و صم "

 هالاترق هدنسوشراق هنوط هدنلوالایذاج ۱۰۸۷ یدلوا لوفشم هل رح بول وا
 یدلا مرکو ردم بول وا لئام هقح یدلدبا نفد هدیاسبا ردشلیا لاحرا



۱ ۹ 

 اڅ 4

ENب س 3  

 ۳ ا

1 
  SEEیر را

 ۱ ( هدازیضاق ) ( اشا ےھاربا )

 . هد ۱۰۷۴ بول وایمادنهک و یدامادكندنفادجحم هداز یعاشباتکلا سمر

 - هدنلئاوا ۱۰۷۵ هلکیک یدح هدلظ یدلوا ترازو لئان هلیفاظف اح یلوسلک
 0 ۰ ردشغلوا مادعاو لتق هلیرد ناق نکیا رومأم هنسودرا هنسوب

 . بوقیچ هلکلیهاپس ندنوبامهمرح ردیل هنکرا ( یدنفایمالک ےھاربا )
 ۰ یدلوا توف هد ۱۰۷4 یدلوا ینبما رفد ءهرکصو یتاک نوا ناود هدعب

 ۱ ۰ ردرهام یاش

 ̀ یسیکب راکب سنوت هد ۰ ۰۷۳ بولوا ندا ما ( شواچ ) ( اشابیها ربا )

 الا ا ) یدلوا رخآ یرع بولاق بولقم هاما ولرب هدهسیدل وا
 ۰ ردیللوا تاذوب ( شواچمهاربا ) یسیناپ یدجسم

 یراب رهش راداکر ضیفتلاب هدنوامش نوردنا ردیلدا رغلب ( اغایهاربا )

 : (اغاےها ربا )ولبقل( ساطیق )هن رب بول وا یرابرهش رادقوج هد ۱۰۷۵ یدل وا

 . ریدلدبا جارخا هلقلیشاب یوق یسیکیآ ره هدندمزا یدلوا یرابرهش رادیاکر

 | پولی نوک همظعا ردص هلکلیا هدنخ هدمالسلحم اغاساطف هدنلاوش ۰۷٩

 ۱ رب ردرلشلیا لاحرا بقاعتم یتیررب یدنلوا تیدأت قرهل روا كنکد روب

 هد ۱:۷۸ بولوا یسادضنک وک ضیفتاب ندنوبامه نوردنا هد( اغاریهاربا )
 . رصع دوب ( افا مهارا) زارو یسناب یدصسم یسهرد ردشلوا توف

 ۲ ندنلام اغادجا یاح باصق بولوا ( اغایهارب ۱ یحاغروهدرب ردندن رامدآ

  یسیلک ندالع ییربنم رحم وب زیتلا ییمات یرعحسم یاترو بواب رحم رب

 ۴ ۰ ردشعا عضو یدنفا نیسح

 ] ودشلوایماث نبلد ضیقتب ندنوبامه نورد ردیجروک ( اشاب مدارا )

  یسیکب رب لصوم ًافاعتمو یسادخک راجوبق هد ۷۵ و یثاب یبوبق هد ٤
 ۰ ردشلوا توف هدنسهدعقلایذ ۱۰۷۰ یدلوا یسیلاو مورضرا نداروو

 ردم ودحجم كندنفا یفطصم ندنګاشم یدننشه ( ىدا مهاربا ۱

 هد ۱۰۷۸ یدل وا نھ یسهیکت ناطاس ریما هدهسور زرین هنرد هد ۷۸

 ۰ یدلیا تافو بوشود ندنآ یک یرد
 ( ناعشیس ) ( ادامه )

 ا 2 تموم e دما ینهسوا یدل وا يم اقا یرهکی هدنمرحم ۱۰۷۰ بول وا یشابشواج

ETA 
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1 ntی  

 ۱۰5۶ بودا تعشم هنش یا «دارسقا ردراو ایبلا هجءداس بولوا
 o . ردشلیا لاحترا هدناوالاعیر |

 بول وایسالنمشع مو سردمردیلرکرک «بطف » ( یدنفاےھارا ۱

 ردرا و یرعحم هد هناح وط یدا رپرب دهاز ردشلوا توف هدنناضمر ۱۰۹

 هروم هد ٣٣۱۰و یفرصتكيناحردیلهروم «نوزوا»  (كمهارا)

 ۰ یدلوا توف قرهنلو هدنمدخ هلا رابخا یلظ یهداروا یدلوا یشتفم

 بول وا یمافا شاب كناطلس ه دلاو ےسوک « وجار » (اغا ےھارا) |
 نارا رد شغلوا نفد هنغناجاشاب دوو شادنا لق هلغلوا ذوفنیذ ۱۰

 ۰ ردشل وا توف هد ۱۰۸ د ( ےھدا مهاربا ) ندنس ةر وهم یار

 ( یدنفا مهاربا ) ۱
 بولوا النم  سردم ردیمودحم كندنفاندلالاک ( هداز یلی رپ وکشاط ) 1

 هد ٩۳ یدلدا لزع هدنبجر ۵4 یدلوا یسیضاق لوبناتسا هدنبجر ۸

 لیا مور هدنلاوش ۱۰۵۵ یدنلوا لزع هدنلاوش بولوا یرکسعیضاق یلوطانآ
 هدنس دجحایذ ۱۰2۷ ردشلدا لزع هدناضمر ۰۰ بول وا لی رس

 ۰ یدا لضافو ملام ردزوامم یثقلا یتس یدلوا توف هدفرش
 بول واالنمو سردم ردیمودحمكن دنا بیعشندناضق ( یدنفامهاررا ( ۲

 ۰ یدا فیک لها یدلوا توف هدناضمر ۸۲

 . نجرادبعیغالوص راکنخیرد ردیلدمزا (یلچاص )  (یدنیهارا) "
 ید) وا مش هدهن ردا بول وا ید رعكن دنفاد و یاده ردسلخ طصم هداز

 یمودخم ردراو یتابهلا یدلوا توف هاف هدننکر یجنکیا هدزامن هد ۷۰
 بول واندنخاشیتولخ ردیق رسب هدنسو ( یدنفایهاربا ) ردیدنفا یطادیع
 ۱ ۰ ردندهنظم یدلبا لاحرا هداروا هد ۷.

 یجنانوطیمنکیا ةئشنلاب ندنوبامه نوردنا ( یکایرت) (اشاب مهارا) |

 بولوا یسیکبرلکب یرکا هد ۱۰5۸ بولوا یثاب یجناغوط هد ۷-۱۰ یدلوآ
 . ردشروسهم ببس ندهناهاش تمدخ یعبط تنوشخ یدلوا توف هداروآ]

 یافت ود هد ۱۰56 بولوا ندارما ( شابلاتچ ) (اشاب مهارا)
 ۱۰4 لزعلادمب بولوا یسیکب رلکب یلوطانا هد ۱۰5۵ یدلوارومأم هنوبا#
 ۰ ردشاوا توف هدعب بولیدا لزع هد ۱۰۷۰ یدلوا یسلاو هناوق هدن رفص



 چچ ۱۰ سس

 تولوا ندننسردم « یفدجاوخ هداز دالوناح » ( یدتقا مهاربا )

 "ةصاخ و هلقن و هبلقع ةع مولع ردشلوا توف هدنسید نوا كنلاوش هد ۰

 لقشم یحرفاو مور لوله و تاقیلعت و لئاسر رد عاش یدبارهام هدهیضایر
 ندناضقو ندنسردم جد « قاذم» ( یدتفا مهاربا ) ندارعش یدزاب جرات

 كندنفا دوم یش هیسور ( یدنفا یهاربا ) ردشلوا توف هد ۱۰5۰ بولوا
 تاذرپ راک تضایرو دهام شعا ترجاهم ه هسورب بولوا ندنرل د ص -

 ۰ یدلدا نفد هنشاب راکب بودبا تافو هد ۱۰۹۰ یدالماک

 هد ۱۰۵۵ بولوا ندنرلمداخ نوبامش یارس « ییالج » ( اغا مهاربا ) 3

 یدلردنوک هرصم بولوا لوزعم هد ۱۰6۵۷ ردشلوا یساغا هداعسلاراد "

 عضوم هدنلاوش هد ۱۰۵۹ یدلوا لئان هیلاع ماقموا انا هلبلج هد ۱۰۵۸

 هرصم بولیدا لزع هبالج هضرغیمهها ناق قوچ بویم هنوطوا یناتخ
 یتیدلوا ندربندا ردغ هن راتمضح ناخمهاربا ناطلس هد ۱۰۰۱ یدلردن وک

 ۰ ردشف وا لتق هلعل وب توب ۱

a(اشاب بهاربا ) ۱  

 یدلبا جوزت ینوتاخ رایوخ هبخاصم ردردارب كناشاب دجا هراب رازه

 یمدخوس ندنبسح یسمالتا هترمشع تژک بولوا ادضتک دن ردارب هدننرادص

 كنکد زویکیا هئ رلنابط هلالزع ءد8۷ ندنکیدغا ریثأت تعصن هوم یتکر حو

 لزع هدنبجر ۱۰۵۸ یدلوا یسیکب رلکب دادغب هرکص تدمر رد شلروا

 لزع هد ۱۰5۰ یدلوا رادرتفد شاب ترازو ٌهراب هدننابعش ۰ ۰۵٩ یدلدا "

 هلت شع لب هدهام یصکیا بولوا راد رفد شاب اتات هد ۱۰۲ ید

 ِ ىدا اا ردم ردشل وا توف اة

 هدعب ردشل وا النم هاسینغمو سردم ردیلاسننغم ( یدتفاین زا میهاربا )

 اشا دارم هدنارسفا یدلوا توف هدنجر ۱۰۳ یدلوا دعاقتم هنس شن

 ۰ ردعاش یدلدا نفد هنععاح

 هرقنا هد ۱۰5۰ هلقلوا ندنرابسقنم اشاب دجا تلم (اشاب مهاربا )

 هلکعا اظ 4یلاها یدلوا یسیلا و هنطا هد ۱۰۰۱ یدشءا بصن یسیکب رلکب

 ۰ ردرلشمردل وا و ردف یللا بوناصوا ندنناکرح رلنوا

 ندنحاشم یتولخ ردیلهرد یرک | « حس ت نالغ وا » ( یدنفا ےھاربا )

 5 0 r تن تکنو ین

: 
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 ۰ ردشلیا تافو هدارواو شاوا یسیکبرلکب رازج
 ۰ ردیاش هکردس ودج گن دنفا یعلع ساق ( یدنفا یهو ےھارا (

 هدنلالایذاج هد ۱۰۵۷ یدلواالنم سردم رکهرک ( یدنفا میهاربا )

 ۰ یدلیا تافو

 ( اشا مهاربا )
 ةتراب هد ۱۰۵4 ردشلوا یرابرهش رادحس ضیفتلاب هدنونامه نوردنا

 ماش هد ۱۰۵۵ یدلدا لرع هدنرخالا یذاجج بولوا یسلاو بلح ترازو

 اقا هدنوک یصچوا هدهسیدلدا لزرع ضرعلاب یسهراداّوس بولوا یسبلاو

 یدّوم ینلاګرا هدلاحوو یییدا لزع هنسوا یلاحو هش قجناو شلدا

 ۶ رد

 باش رب رظنلا جب یرادهن زخ كناشا خاص مظعا ردص ( اشا میها ربا (

 هد ۱۰5۷ بولوا یسلاودادغب هدنشبنواكننابعش ٠٠٠٣ هلءفوس كنوا نکیا

 ضعبو یسادک هلتسدرد هلکعا نایغط هدنلنف كنسبدنفا هدنسهدعقلایذ

 * یدبا رب ندنسایسو لعردنوفدم هدنراوج مظعاماما ردشلدبا لنق هلیعابتا

 یجناتسب ندنفلیشاب هطوا یجناتسب ( مع ؛سوناوف ) ( اشا مهاربا )
 هدعبار دارم ناطلسرود ردشل وا یشابشواچ هدعب و یساغالولب هرکص و یشاب
 هاش ىلع رادراو قلارارب یدلدا رومأم هنربیست رکسع هلیسهاب كالیکی رلکب

 یدنلوا سبحو باج نیکغا ظو روج هارت هدنفوسن رکسع یدل وا ربسا
 ۰ ردشلدبا لتف هدهلفید هد ۸

 هدنلاوش ۱۰۰۵ ردشلوا انارضح هدنغاچوا یرچکب (افا مهاربا )
 ردنتشلدا لزع هدنرتف هد ۱۰۵۸ ندنتمدخ هناقداص بولوا یمادک لوق

 بقلم هد ( هجاوخ هرف ندنرالغ وا لافچ ) هدر یدلوا توف ًابوکذنم
 ردشلنا تافو هد ۱۰۵۹ بولوا یسادختک هناسرت هک ردراو ( افا مهاربا )
 یدا شا عضو ربنم بودا ریعل هلغلوا یلوتم هلتدالوا هناخ اشاب متسر

 توفو لزع هد ۱۰۶۸۰ هک ردراو ( ا مهارا ) یسادضک رایچوبق هدرب

 ۱ ۰ ردٌشل وا
 دنسو هد ۱۰۵۷ هلغل وا ندنساما قانشو ردیلهلبغ ( اشا مهار )

 ۰ ردشلنا تافو هدعبو شاوا یمیکیرلکب هتسلس ۸



 سی ۱۰۳

 داق ون مرکب تول وا یسیج هلاقم یراوس هد ۱۰۱ و شاردنلو هدهیاسح

 هد ۱۰45 ردشلبا تلاع رود زواجه ندهنسزوتوا هلبغل رادزیفد دالب ضعب و
 ردشعا تافو هداروا یدلوا رادرتفد ه هنسوب هدعب بولوا یناتقش رادرفد

 هدنداعسرد نکيا یرادرتفد راوشمط یدبا تاذرب رخ بحاص ندتارد بایرا

 ۰ ردشمزاب مراترب لمکم یدتا انب دسر

 هدنوامه یارس ردیلراتسوم (یهمانزور ) ( یدقا مهاربا )
 نیت وخو شفلو هدنرتتاتک هایسو راد بوروک تیب رت هدهصاخ ةن زخو

 ردشلوا لوا ٌهمائزور هدعبو ی.هلاقم هد ۱۱۳۱ ردشلوا رضاح هدنرفس

 فا و هتاګ ین و هب ع مولع یدلیا تافو هدندرد كنل و الا یذاج ۷

 هعبار دارم ناطلس بولوا تلودراشتسم یدا بحاص «ریدنو یأر نسح

 اراق هجردوب نکیا كجو یس 4باب یدیا رۇم یالک ره

 .یدیاردا ریبادت ضع هن واهر وضح هدنقح ییدأتما كرلابر وزردشمالروک

 عيجش ندنعابا كناشاب دمع هزابا ( رادهنزخ روک ) ( اشا مهاربا )

 ساویص هد ۱۰:۳ بولوا ندرلیکب رلکب هرکصو ندارما هلغلوا تاذرب

 هدننایصع كناشاب نیسح هدازحوصت هلا تایالو رود هرکص یدلوا یسیلاو

 ۰ ردشلوا لوتقمو مزبنم بولوا رومأم هنرح
 هد ۱۰4۹ ضیفتلاب هدنوامه یارس هلعلوا یثاوط ( اتا مهاربا )

 لاحرا بودیک هناسبرع الوزعم هد ۱۰۵۰ ردشلوا یمانا هداعسلاراد

 «ردیسیناب دج بارخ یدلیا
 طصم راد رفد ندهبلام بایرا « هداز راد رفد » ( اشاب یهاربا )

 رادرتفدشابهدنمرحم ۱۰٤۹ ضیفتابردیمود كنيلچنج را دبع هداز یدنفا
 رادرتفد ًااث هدناضمر ۱۰۵۳ بولوا یسیلاو ینومطسق هد ۱۰۵۱ یدلوا
 ۰ یدلیا لاحترا هدندرد كلاوش یتعی هرکص نوک یدب یدلوا

 ۰ ردیمودح كندنفادجحم « هداز یسودر » ( یدنفا میهاربا )

 یدلوا رادرفد ٌكحوک ربحلاب « یداماد هنا » ( یدنفا مهاربا )

 هدعبو لاضفنا هد ۱۰۵6 بولوا رادرنفد شاب هدندرد كنلاوش ۳

 ۰ یدلبا لارا

 هد ۱۰۵4 هلقلوا یردارب كناشاب خاص مظعا ردص ( اشاب مهاربا )
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 ناسقط هد ۱۰4۱ ردشملوا یسالنم همرکم کمو رصمو بوناو سردم

 یدنا انشا هضاارف هبقف یدلدا نفد هداتشان ساق یدلیا لاحرا هدنشاب

 ندنبس ردم ) یدنفا ىلع ( یودح ردشلیا فللأت ی « هیفاش دفاص »

 ( یدنفانیسح ) یدیفح یدا قفدم ردشلنا تافو هد ۱۰۲۸ بولوا

 ۰ « ردشلوا توف هدنرفص ۱۰۹٩۹ بولوا یسالنم هفوص

 هلا بذک یترهش هدنلئاوا ردیلیلو ( یضشحارج ) ( یدنفایهاربا )

 هدلوبناتسا ردشعا لاح حالصا هللا تباتا نددنفا ربا یلستشا هرکص یدا

 ناقح ناطلس ردشاوا یظعاو یعماج اشاب هلای هداشاب مساق هلی لیصحت لاکا

 تافو هدنلاوش ۱۰۱ یدلک بودنک هن رفس ناتوخ هلن راتمضح ینا ناخ

 تولوا لکم یسهظفاح وق یدیشمک یت یتس ردنوفدم هداشاب مساق یدلیا
 هزانج و یسهمانریبعت بولوا نداهقف یدیشعا هشقانم هلدنفا دمع هداز یضاق

 نوجا در ییعاعسا هج ڭتەدد ليعاع“ا یاءورها و یهلاسر عماح یقلئاسم

 ۰ ردراو یمهلاسر

 ( شوخرس) اشا : ها را (

 ردنم ودحم تاکب یم یزاغ دونراو یسهداز هرشمه كتا یاشا دخل ال

 هرتسلس هد ۱۰۲۵ هدهربنف ۱۰۱ یدلوا ند رایکب رلکب هرکصو اما

 بوصتم هن هدعب و شلدنا لزع هد ۱۰۳۵ یدلوا یسیلاو هئنسو هد ۲

 ًاقاعتمو لزع هد ۱۰6۵ ردشلنوا یسیکب راکب هنسو اینا هد ۱۰8۳ بولوا
 ۰ رداشاب نیسح یج ودحم یدا روغ و عيش ردم ردشل وا توف

 ۱۰۳۸ یدلوا ندرایکب رلکب هرکصو اما ( یاجم ) ( اشا مهاربا )
 هنن رز واكو یارک تیانع هد ۱۰4۰ یدلوا ینیکب راکب هفک هدعبو صراق

 ۰ ردشعا دیهش ییهراجمب لرهلک

 شلوا یرادزفدهنردا بولوا ندهیلامبابرا ردیلراتسوم ( اشا, ےهاربا )
 یصجوا كنلوالا عبر ۱۰4 ردشلدا عیفرت هقلرادرفد شاب هد ۱۰6۲ و

 یب وقع ثعاب یعمطو صرح هترادص دنسم یدسشاوا لتق هدودرا نوک

 تلصخ ثالم بولوا ردان ینارفا هدکمیدشتب لام هلا تمدخ نسح ردشلوا
 ۰ ىدا

 تامدخ هدودرا بولوا ندهیلام هرهم ردلیوحم .( یدنفا میهاربا ۱
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 كىدجا ) یعودحردرعاشو طاطخ یدلیا لاګرا هد ۱۱54 بولوا یلوتم (
  3ردشل وا توف هدنربحرا هد ۰

 ( یرارف اشاب مهاربا )
 رصم هد ۱۰۳۱ بولوا یرارادحص كنراتضح ین ناخ ناشع ناطلس

 ةنزخ قحا بولوا نيشن هبق ریزو هد ۱۰۳۲ ردشفلوا جارخا هلیکیلاو
 اا مو هاو بولبنالشاب هقیضت ندنکیدمروتک لیکت یهرصم 3

 .ردشلوا توف قرهلوا وفع رهظم هدعب یدلیا ءافتحا

 هد ۱۰۳5 بولوا ندنیسمردم یالصف ردیاهسور ( یدنفا هاربا )

 یسالنم رکب راد تولوا ینامارق ( یدنفا میهاربا ) رکید یدلئا لاحرا

 ندنیسردم ( یدنفایهاربا ( و يدتا تافو هد ۱۰۳۰ هداروا هکر دشل وا

 لاحرا هدنسهدمقلاید ۱۰۳۸ ردشلوا یسالنم هیهانوک هرکصو اسینغم نکیا

 ۰ یدیا لماکو خاص یسیکیا ره یدلیا
 هم رکمهکم هد ۱۰۳۹ سردم ردیلباح ( هدازیکاوک ) ( یدنفاےھارا)

 راودرب هدشرش مرح ردشلیا تافو هدشیوس هدنبجر ۱۰:۰ بول وا یعالتم

 هجرت بحاص هلا اغا رام نالب ردن وک هن ریمعت یشانندنسلوا مدهنم ندلیس

 یرامم یدنفا یضاق رارکچ جلف هش رب رب لی وحلاب ههرجاشم هرواح
 هدرا رولیغو بوشود هزک د یضاق نکرلاوف ندنسهفرا بول هراب

 ( دم ) ندرودص یمودح یدبا روتمو لضاف « رولوا توف ندنسهراب
 رکید هداز یدنفا نیسحو ردرلیدنفا نیسحو دجا یرامودخ كنوا رددنفا

 ۰ ردیدنفا هللا دبع هداز یدنفا دجاو یدنفا دجا

 هد ص بول وا ندنسالع عا لرصم « ىتاقل » ( یدنفا ےھاربا)

 ۱۰٤۰ یدیا رابا سی ردت هدرهزا عماج ردثلو تیاهن هدنو هیلک تسایر
 حرشو ی رشو هم واظنم هدمالک لئاسرو تاعقلعت هدعورف یدلناتاف و هد

 ربسفش تواوا ندناقفنصمو « هلاسر او هنتمرح ناخد » دحوتلا ةرهوج

 هد ۱۰4۰ ځد ( انهلایهاربا ) یزاجماش ردراو یتافنصت یخدندشدحو
 ۰. « یدتا لاح را

 لرصصا ب بولوا شواچ دج یردب (هدازشواچ) ( یدقاےیهاربا )
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 قلا هدهاسوا رهردار كناا رفنضع رومثم یسافاوبف ( اشا ےھاربا )

 هدنرح هفک بونلو هدنساغود زک د هرق هد ۱۰۲۳ شل وا یس هاب یکی راکب

 ۰ ردشلوا دېش

 بوشیتب ندنفلادضک اشاب دج یروطاس (دروف) (انا مهار )
 .ردشل وا توفو لزع هرکص تدمر یدلوا یشابشواج هدننابعش ٤

 هرتسلس هد ۱۰۲۲ یدلوا یکیرلکب ضیفتلاب ( ید ) (اشاب مهاربا )

 .یدلوا توف هدعب یدلیا عفد یتسایقشا نادغب قرهلوا یسیکب راكب
 ۱۰۲4 یدلوایرظان دارفلب و فرصتتانچ (قشقش) (اشایهارا )

 ۰ یدل وا توف هدعب یدتا صالخ ندرافازف ییونیس بول وا یلظفاح زک د هرو هد

 دعاقتم هد ۱۰۱4 سردم ردیلقیزا ( هدازکب ىلع ) ( یدنفا میهاربا )

 دن رد) هلغل واتوصلایروهج یدلوا توف هدنناضمر ۱۰۲۸ هدقنزابولوا

 ۰ یدا بیهم روبص خاص فیفع روند ( یلط
 لاقشب هغلهتس وا ندقلفارح ردیلغوا باصق ( یدنفا میهاربا )

 یشاب یتفروق هلا هل هدقدنلواما یصذ نووقرب _الوصا هدنسر قعاشوق

 . الکا یتفایل مدع هفلباصف كنو هلفمارصص یک وها ناویح ردشمسک هنرب
 ۱۰۲۹ ردشلوا لئا هنفلالنم هرصیق ۱۰۳۷ شلربدنا ع لیصت بولیش
 "۰ رددنفا یبع یمودحاب یردار ردشلوا توف هد

 ( نا ریهشلا اشاب ھارا )

 ءافخا ادا كناشا دمحم یللفوص هلغلوا ( هداز ناطلس ناّعمسا )

 رکید ندبسو تح یدلوا یثاب یوبف ردیمودحم نان وا راهظا هرکصو

 بول وا یکب رلکب هرکص یدنلوا هدعاسم جد هندالوا"كکرا كلراناطاس

 ۱۰۱۹ یسیکب رلکب هنسو هد ۱۰۱۸ لزعلا دعبو یسیلاو رکب راد هد ۱
 هدعب و لاصفا هد ۱۰۳۱ تولوا لاو ه هنسو 7 هد ۱۰۳۰ و لع هد

 یییما رفد ( ك دنګ ) یودح ردشلدا ا اب هب رت یردب ردا لا دا

 ( ك یلع ) یلغوا كنو یدلوا توف ندنوعاط هدنمرم ۱۰۷۷ بولوا

 شقلا یدلوا توف نداج هد ۱۱۳۲۷ یدیشلوا رومأم هرح هد ۷

 هن رب ( كب لیعاما رهاب ) عود كلوب ىدا یر ندنامرحم هدنشاب جوا
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 ) اشا ےھاربا جالا (
 رادرفد شاب هد ۱۰۹۰ یدیشلوا یرادرتفد بلحو هنوط بولوا ندناصق
 ۱۰۰۰ ردشلدا لزع ۹۹۰ بونلوا بصن اثاث هد ٩۳ لزع هد ٩۱ بولوا
 ردشغلوب هد رح بول وا یسیکب رلکت هنوق هد ۳ یدلوا رادرتفد الا هد

 سداس رزو هرکصو یسیلاو بلح هد ۱۰۰۷ یدنلوا لع هد ۵

 نسح یلدو یحزاب هد ۱۰۰٩ یدلوا رادرس هنرزوا یحزاب هرق بولوا

 سصمهدنبجر ۱۰۱۲ یدلدا نن ههیوف لزعلاب رلیدلیا مزینم ینوب هدکلرب
 هدلح مان حور هلنایصع رلیلرصم هدنرخ الا یذاج ۱۰۱۳ بولوا یسیلاو

 تنوعرو تنوشخ قجما یدا مدآ لدتعم یضار هنقح ردراشلیا لتف ینوب

 ۰ یدلیا بلج ییاضفوش هنشاب هلغلوا یک اسماو

 بوش ندهمبم قد رط روند هداز یس « ربش » ( یدنفا میهاربا )

 هل وشروف رلبهابس هدجاولب هد ۱۰۱6 یدلوا یمالنم مورضراو هنوق

 ۰ یدبا دعتسم و ج.هفیطل یدلوا توف
 ینطصم هرق ندنسافلخ یدنفا لبنس « هداز یش » (یدنفا ےھاربا)

 9 ید ۱۰۱۵ تولوا ضردم زدشاوابقلب هلو هلغل وا یمودنشكن. دنفا

 قرهلوا حرشو نتم یافبلأت یدا عرشتمو دهاز یدلوا توف هدج هدنس

 یعودخم ردناقیلعتو لئاسر قلعتم هریسفت دناقعلا عمج تالسمیف كنارفلا مظن

 لاګرا هد ۱۰۵۲ بولوا یسالنم اسینقمو سردم ( یدنفا ینطصم لوغ )
 بول وایمالنم هفوص جد ( یدنفا مهاربا ) یلهردا یم ودحم كنو یدلیا

 ۰ یدیا یللید یلتاط ردشلوا توف الوزعم هدنبجر ۶

 - هرک ذب اشاب حارج ضیفللاب ندناتک ( ےم بتاک ) ( یدنفا مهاربا )

 هنسودنک ینأم كنسپدنفا یدلوا باتکلا سدر هد هاسوا هرکصو یمیج

 .یدلوا توف هدنراګ رات ۰۱٨ یدلوا قرت عنام یخد

 ۱۰۱۳ یدلوا لوا روخاریم هب رلاپ ندنونامه نیبام ( اغا یهاربا )

 رالبڪ هد ۱۰۱۵ ردینوردنا ځد ( افا مهاربا ) رکید یدلدنا لزع هد

 بولوا لوا روخاریم هرکص یدیشلوا یمادشک ریجوف ندنفلادخک

 «یدلبا تاف و هدعب یدلدا لزع هد ۱۰۱٩ یدلوا یسانا یرصکی هد ۷

 ۰ ردیمودحم كندنفا ماسح ینایمرک ( ینبرش یدنفا یهاربا دیس )



 i س 6۱ —

 نما هناسرت ندننباتک یساد_ کر ایجوپق بولوا ( كب ےھارا ) هدربو

 ۰ رد رصاعم هکیدلوا

 بوشش ردیمودشكنادهکخ رفیسناب یعماح طالب ( ش واچےھاربا )
 بولوا ینیماهاسرت هعفدیکیاو یسیج هبساح یلوطاناو رادناودو یییما نو

 . یدلوا توف هدنراګ رات نوا كس

 یتلاصا رداشاب داهرف داماد یرد ) هدازناطلس ) ( اشا ےھارب (

 یدلوا دیهشهد ۱۰۱۰ هلا رود نبصانم هرشط یدل وا یکب راکب هلیع دراب

 ۰ ردکب ینطصم یعودخح
 نسح یضش یسهواز اشا غطصم ردیلب ومطسف (یدنفایندممهاربا)

 ةبف ردشلواتوف هد ۱۰۱۰ هلاترجه ههرونم ٌهندم بول وایدب ممكن دنفا

 هسغ بیج یشیعنو ربقف بولوا دهاح, دام ردنوفدم هدنن رف سابع ترمضح

 بالم وکر هدهنس جوا 09 ىدا زلا هده و هقذص ندهسیک یدا او

 ۰ یدیشلاق رمصحم کا یسهسبلا بودا لاسرا

 ) اشا مها ربا یراب رهش داماد ۱

 رکب راد هد ۹۸۷ یدل وا یرابرهش رادحس هلت هدنوامش نیبام ردیل هنسوب

 ` یراد رفرمصم 3 هامترد هنسریدلوا یسیلاورصم هد ۱ ماش هد ٩

 . موز ناطلس هشئاع هد ٩٩۲ یدلک هتداعسرد بوقارب لیک و یی یدنفا نانس

 ۹۹5 بولوا ایرد نادوبف هد ۹٩ یدلوا میدغاص اشا یلع ج بولل وا

 هد ۱۰۰ یدلوا یماقمناق مظعا ردص و یا رزو هرکی و کاک رزو هد

 هدندمزا هد هسدنلوا لوع هدنرفس یرک ۱ هد ۱۰۰۵ یدل وا مظعا ردص

 كنس هرخالا یذاج ۱۰۰۷ و شلدا لزع هد ۱۰۰۰ ردشلدا بصذ ایا

 ردشل وا مرکا رادرس هرکص هام ترد بولوا مظعا ریص 18۳ دم زا
 هنداعسرد یشعن یدلیا لاحرا هدیرح عقوم ینوک یجنزوقط كنمرح ۱۰۹ ۱

 ردنوفدم یسهعرک هلیمودخحم هدنناب یدلدبا نفد هدنعماح هدازېش بولیروتک .

 1 یهراح هلفلوا ردم یدبا مرک بحاص عضاوتم , نسح ر لداع , یزاغ ۱

 ۱۰۱۰ افا نطصم یماناوپق كناشاب رداشابدحم داماد یردارب ردشمام |عیاض

 ۱ ۰ ردنوف دم هدوبا هکردشل وا توف

۰۷ 
 ام ۶ تب رک م تنیس



 ۱ ۹ تس
 بولوا ندرابستنم هقراعمو مولعو ندنیسردم .( یدنفا مبهاربا 1
 ۰ ردشلیالاع را هد

 بولوا یخاشلا جش كنسالع قشمد ( روصنم نب لاتق هاربا )

 ۰ ردشطا لاحرا هد ۸ 1

 بوضمهنمان بولوا ی.هیقعرب شا تافو هدکب ( یلچ میهاربا )
 ۰ ردنوفدم هداروا ردراو یلیبسو دحعهرب

 ندنبسح یتراهم هدنف بولوا ندهقرفم ( یحووف كب مهاربا )
 تباق هلا ناخ دارم ناطلس هلکب شورد یشادقرا ردشلوا یشاب یحووق

 ۱۰۰۰ یدلوا یشاب هقرفتمو یمادضنک یرعکب یت رلاب ردشعاب تخرب عنصم
 ۰ یدلبا تاو هدنس هدعقلا یذ

 تباثا ند هداز نیدلا رون لیصحلا دعب ردیلعرف ( یدنفا ےھاربا )

 ظع و هدعماوج .یدلوا یصش یتولخ هدنسهواز هنفوصایا كچوک یدلا
 "هدارااب هلغلوا روم یتطابو رهاظ یدلوا توف هدنلاوش ۱۰۰۱ یدردا

 ۰ ردشمزاب ریسه ردق 4هروبشم تبا ندرو روس هبنس
 ۰ ردیمودحم كندنفایلع هداز غلاب ( یدنفا ےھاربا )

 ( اشاب ےھاربا یلد )

 یسیلاو رکبرابد ضیفتلاب هدنسهاس كنو ردردارب كنوتاخ ادفناح اشک ۰.
 کف هد۱۰۰۳ یدلوا یسیلاورکیراید ایت ہد ۱۰۰۲ و ساویسرکا

 یدیشلاق رازیب ندنلاحو كنسودنک ید یسربشمه یدلآ هسبح لزعلاب
 ۰ یدنل وا لتقهدمب

 یماغاراسب ءاب ضهد ۹۹٩ بولوا یشاب وبق ضیفتلا (اغایها را )
 یساغارادحس هد ۱:۰۳ و ینیما رهشو یشاب یهبجو یشابش واچ رکصو

 ۰ ردشلوا تافاکمراد مزام ًاحودع یثان ندنتعاجش رابظا هدنراح بولوا

 یحافوفوم بوش ندباتک ردهدازرامم ردیلهطلغ ( یلج مهار )

 بولوا یهلاقمو یتیمارهشو یمیجهعطاقمو یسیج هبساح یلیا مورو
 ید ( یلچ مهاربا) رب یدلیا تافو هدنربصع یرلتمضح ثلائدجم ناطاس " ی

 یدل وا یتیما رهشو یراد رفد یلیا مورو یسیجهبساحم فاقوا هدوب بولوا ۸



 هه تی

 . یدلدبا نفد هاروا بوبا فیرش

 ٩۷۰ هنر اشا یربب یشادنرف ردندن رلغوا ناضمر ( كب ےھاربا )

 « رداشاب دمع یمودحم ردشلنا تافو هدندمزا قره وا یسلاو هنطا هد

 ردشل وا یرادتفد یلوطاا بولوا ندهیلام باتک ( یلج مها ربا (

 توفو لزع هرکبص ندنلاس ٩۷۰ یدلوا رادرتفد شاب هدن ابعش هډ ٩

 ۰ یدا قولخو مقتسم ردشلوا

 ودرا مدنزفس راوتکم هد ۹۷۶ هلظلاوا انشا نانا ( كب ےھاربا )

 ۰یدلوا توف هدعب۰ یدشلوا یناجر

 فثکر دضشرب یعودخلدومجمیدنج یلرهش یدبس ( یدنفا مهاربا )
 ۰ ردشلبا لارا هد ٩۷۸ بولوا رهاظ یتمارکو

 ناطلسردیم ودحم كناذرب ندنبسردم بولوا لکر ( یدنفا مهار با ۱

 ردشارب و یسها تیولوم هلغل وا عم هدن راکل هدا زېش هن رات صح ثلاث دارم

 یی ودحم یدنا عروتم قفشم , علح یدل وا توف او هد اسانعم هد ۱

 ۰ رددنفا دوم ىل هناك وط

 یسالنم ریمزاسردم ردیمودحم كن دنفا ساق یلح ( یدثا مهاربا (

 "هدیصف یدنفا اباب یدا فقاو ههبص دعاوق یدلوا توف هد ۹۸۳ یدلوا

 ۱ ۰ ردشلبا فینصت لئاسر ضعب هلحرشرب هنسهیص
 لاحرا هدنس هجا یذ ۹۸6 بولواسردمردیناتسدرک ( یدنفا میهاربا )

 : رد(یدنفایها را)یم ود یلچ د قل وب هدب ر ندالع یرصاعم ردند الضفیدلیا

 یدنفا نطصم هداز رام هکءداز عم ( یرذا یدنفا ےھا را )

 » رايد ورا

 هداعسلا باب كن رترضح ثلاث ناخ دارم ناطلس ( اغا میهاربا (

 رد و سنم اکو یراچ اغا میها ربا ردشلبا لاسحرا هد ۹۸۸ بولوا یساغآ

 ۰ ردنوفدم هداروا و

 هدعب قرهلوا یتیماربش بول وا ندلق بابرا ( نوزوا یدنفا مهار )

 تافوهدعب و شلسا لزع هدهلیلف تدمو شلوا یراد رفد ینا قش هد ۳

 ۰ ردشلیا



 تد وع ما الا هدهام یکدا بول وا زوهأم رز_عطنت ۳ هد ۰

 یا وا الا ناش هدنغامد یسدصک یصکیا كنناضمر ۹4۳ یدلیا
 یهاشداب رش ۰ یدلدنا نفد هنادبم قوا بونل وا لتقف هلغفل وا سہ

 یودح یدیشلوا نوبام روس بولیروپ ج وزن و دمان ناطلس هچدخ
 عیصت , یضم , لفاع ردشلدا نفد هوبا بديا تافو نکیا نک ( كب دمع )
 یدانا قلا هب هرطاح ییسش هلغل وا باصم هلا ن رق ءوسو باش هددسدا

 یرادحمسیدیاب عماجرب هدوبقموفردشم ری شوخ ینتفوهلراهدنزاس و هدنناوخ
 ۰ ردیسناب یدج دنبلخح , اآنسح یجاح ,

 ( یلح یدنفا میهاربا ۱

 هداعسرد یدلیا لع لیصحت هعزعلاب همصم بول وا یعاما عماحرب هدبلح
 تاقالم بولوا فکتعم هدنسهناخ یدلوا بیطخ و ماما هنعماح اف هدکدلک

 ریما یدلیا تافو هد ٩۵۰ یدا ررروک هدلوباب هدعماحاب رانلوا هدنسوز را

 ریسفتو تئارف و هب ع مولع یدلدا نفد هشاب یلج دوخ یداماد یراح

 ۰ ردندننافنصت هاده حرش, هیفنح تاقط , یصلاةمنم , ىدا زعا هدشدحو

 هناخ نا یلس ناطلس ضبفتلاب بولوا ندهیلام باتک (اشاب ےھارا )
 اغا دمع یدلدنا نفد هنکشوک سیردا هدب وبا هدنافو ردشل وا راد رفد شاب

 یدلیااشنا تاذو یتسیلاب جاغاهرق ادتا ردرا ویمهسردمو دحصهمهدن رق یعماح

 .یدا یحاص نسح قلخو مقتسم
 هلراټت د٩٩۹ یدمایکب شیج زا بول وانددارک ایا مما ( كب مهاربا )

 فالتخا هنس دارک اربجم یدلیا راهظا قلرارب هلغمامتاضوا هنتجس ی رانا هدب رح

 ۰ رایدلیا دیش ینو هدنراقدلوا قفوم هالبنسا هلکمروشود

 ) مداخ اشا ےھارا (

 هدنجارخاهمثطقرهلوا هاحلئان لوخدلاب هنوباتهیارسهلغلوا یشاوط

 هد ٩:۱ بولوا یسیکب رلکب یلیا مور هد ٩۳٩ یسیکب رلکب یلوطانا

 نوام تو ینا رزو هلنامز یدلوا یربزو هبف هدعب یدلیا لاصفنا
 هدٌکبوت ماقم یهبنامگتباهم هنسیچلما هسنارف هدنرب ناود و یدلوا یعاقمثنق

 هدناورر هدنشب كنرخالا یذاج ۹۷۰ بولوا دعاقتم هرکص یدتا ماهفا

 عماجرب هدنسوپف یرولس ردناذرب بلاغ یراقوو ایح ردشلیا لارا هد۸



 ی

 ( یدنفا ممها ربا ۱

 مجهاربا ندم یدلوا روبشم هد « یتشاک » هرکص بولوا یتئیه یمدق مان

 یحاص تافل یکرت ن شغوط نوک ن شغوط یآ نن ندلا باش نب

 یسهدلا و یدابس یدتا دلوت هدن احاب رذا هد ۸۳۰ ردسودحم كنانا زوغ وا

 هد ٩۳۲۳۲ بول وا ید م ییشوررع ندنسافلخ یناورمث یایح دیس ردندنف رط

 یرله واز قرهلوا یئاسحا رهظم كنرترضح معلس ناطلس هدنرعف یرصم
 هد ٩۳۰ یدلو ماتخ یسان كن هیکت هد ٩۳۱ ردشلروم كيل لح نانلو

 لثئا هنفرش تاقالم هل راترمضح ناخ ناعلس ناطلس بول هئداعسرد ًاوعدم

 ثدحت ورسفم یدلیا لاحمرا هد ۹:۰ ردشلا تدوع هرصم و شل وا

 زویچوا يعور ندلا لالج انالوم ردیسهرو ریپ كنهرط « یتشلک » یدا
 6 ارییشلک لا خر مدد » ردراشمروب تراشا هنن روهظ هللا یتډب وش مدقا هنس

 هنسهبات ضراف نا هللا یونعم ییاوج یونثم « ارنشور غارچو مثچ نآ

 یا ردشلوا مش هن رب ( یدنفا یلایخ دجا ) یمودخحم ردندننافلوم یس ه ریظن
 ینوفص ىلع ) یمودحم هن رب یدتا لاګ را هد ۷ ید قبجآ نثکو

 ۔هفوص یالعو هنظم یدلوا توف هدنشب كنناضمر ۱۰۰۵ بول وا ( یدنفا

 هد ۰ بولوا ( یدنفا نسح ) یردارب هنر ردرا و یراعشا ناود ردند

 ۰ یدل وا توف

 هرکص ندنلاس ۰ ردیل هس ورب ( هداز یجب رش ) ( یلچ مهار )

 ؛ ردطاطخ رب روهشم یرصاصم هللا دج جش یدلیا لاحترا

 ) اشا ےھارا یراب رهش داماد )

 هدهفک یحاص بولایمان وا ادتهالاب هلغلوا ندنراهمروشودكنرف ردبلهغ هزون

 داغ هرزوا تفادص و دهرا رد الیا حدقنادت راترنضح ناخ نا اب

 یرلقداقب یتیرلقایا نامز یکیدسک یتیراقنرط كنرلتمضح هاشداب یدلوا
 طباض هنوامش مادخ یدلیا بذج هر لاک ینوامم رطاخ یدا را یوص

 هد ٩۲٩ ردشلوا یثاب هط وا صاخ بقاعتم ییبرلن وام سولج بونل وا بصذ

 راشم هدقدل روم « مسا كمر و یتیم یلاعرب هجا ربا « هب اشاب ی رد نوکر

 تولیروب فاعسا هاکعا ماح رسا نکلدعاقت لاحرد هلغلوا ساسح هيلا

 ردشلروب ناسحا ههجرت بحاص ترازو ٌهتراب یمظع ترادص ماقم
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 بولوا ندنسالع باح رديمود كن هنعش ندم ( دیلولاوبا ےھاربا )

 ۰ ردشعا لاع را هد ۸۸۲ یدلبا فیل اتیماکا نایب

 ندلاسهقآ هرکصوسردمردیلساویس ردلغ وانیسح (یدنفامیهاربا)

 رصع رخاوا ی دا مهداقرف یتید وا یدلوا ق رغتسم بولوا ید رم
 ۰ یدلیا لاح را هداف ترضح

 رذ-ثلوا یاب ناک یتعی یطباض یغاجوایرصکی (  انها ربا )
 ۰ یدلیا اشنا دصسم ر هددعشچ یقرف ردشه وا لتف هد ۲۳

 ۱ اشا مهاربا (

 یرد بول واهدبلع قیرط ردیم ود كناشابلیلخهدازاشاب ےهاربا هج رتلافلاس

 بصن یلوتم هنفاقوا ناخ دیزاب مریدلی ناطلس هرکص ردشلوا بوکنم هدنلتق
 رب بودا تباا ندهفیلخ یاح یدلوا یسنح هسورب ندنمدخو بونلوا

 . مضح ینا زاب ناطلس نالوا هدلب "یلاو یدلوا یسیضاق هبساما قلارا
 هنغلالال كدجا هدازېش هدننوبامه سولجهلسادس تیدوبعو صاصتخا هنرلت

 هبق رزو هدعب یدل وا یرکسهیضاق یلیا مور هلبلج هد ۸٩۰ یدلروی نییعت

 نکيا هدننوبامه رفس یتخم هنا ردشلوا مظعا ردص هد ٩۰۳ بولوا نیشن
 ره یدنا یحهع « بیدا , لقاع یدلدا نفد هداروا ردشعا لاح را هد ۵

 یعماح هدوشراچ نوزوا یدا رونلوا ماعطا مدآ زوشلا هدنس هرفس نوک

 ۰ ردرلاشا یسیعو نیسح یرلمودحم ردراو
 «ردرداركندنفا نیدلایحم هداز بیطخ ( یدنفا ندلا جان مهاربا )

 بولوبعوقو هدهیسامایدلوت ردندجم تاداس یرد ( یدنفا میهاربا )

 هب هبساما هرکص بول وا لعم هدوفروق هدازېش هداروا یداوا هدهسورب یلیصح

 لثات هنتبحاصم فرش كنراتضح ینا دزباب ناطلس یسیلاوو یدلوا یتفم

 هفولع ها زوب هلکعا افعتسا یدتا عنه ندراکشو دیص یهلا راشم بولوا

 نک اس هدهناخرب یغیدروب ناسحا كن رلتضح لوا علس ناطلس هدیوبا هللا

 لاحرا هد ٩۳۵ یدنا تیصو یسفل وا فقو كنسهناخ تافولا دعب بولوا

 تاع“ تمارک تاذرب درج هدنشاب ناسقط یللاقص قوج یلیو نوزوا یدلیا

 رب یدا طاطخ ردندننداع قمووا و وا نکحرروتوا بويا هغات یدبآ
 ۰ ردشلبحا یزوکرب نده رکص هدهسندل وا یعا قلارا



 ا

 روخاربمهد۱۱۷۱ بولوا ندنسهرهزرلبشاب بوق ( اغا دمحم لادا )

 قابشاب هعفد یکیاهد۱۱۷۵و ۱۱۷۲ ویناروخا ربمهد۱۱۷۳ یدلوا یلیک و لوا

 ۰ یدنا قداصیدتارع یانفا هدنلود تامدخ بول وا یساغاربهاپسهد ۱۱۸۰ و

 هنر یردپ ردیم ودحم كکب دجا یلغوا ناضمر ( كب مهاربا )
 نامارق بودا هرصاسحم یسوسرط هد ۸۲۱ ردشلوا یکب هنطا هد ۹

 هنلزرع بولیدبا طاسمه ودنکیلغ وا ندریصم ندببسوردشلا دادما ندنرالغوا

 ۰ ردشلوا توف "الوزیدلنل وا قفوم
 (راشا عهای )

 ةعفو» رددیفح هلغل وایلغوا كناشابیلع اب ردیم ود كناشا نادلا ریخ ی رادناح

 یس ون هلا ناخدمجم ناطلسكنوو یلج نایلس كناشاب ىلع هرکص نده روعت

 .راد هیساما هدنزتفیدیشل وا رکسعیضاقهرکص نداشایلع « رددومیتیا وریحنرب

 ناطلس یلج هرکصندن وامه سولج یذلوآ یلابقا ثعاب یسل و هدنسهنطلسلا

 ۴ وعطم هد ۸۳۳۱۸۳۲ ردشل وا مظعا ردصآرخومو ۱ ر ز وه رات رطح ناخ دمخ

 ۰ رد رزورب قداص ندتسایسوتیارد بابرا یدلیا لاح را

 هکلکب هدنناف و یرد ردیلغ وا رایدنفسا يکي یو 1 تكیرمهارا ۱
 « رد ردكکب دجالزف هلکب لیعاعا یدنا لاحترا هدندمزا یدلوا لئا

 رابڪ و بهذلا یکلام ردیمودخح یزات دم ( ییرفم مها ربا (

 ۰ یدلوا توف هد ۸۱۷ یدیشلوا لزا هنارهد بولوا ندعاشم

 ) ك ےھا رای راب رهش داماد )

 یلاو هده وق هدنلنف یرد هد ۸۳۷ ردیمودحم ثاکی دم یعکیا یکی نامارف

 بویمروطتحارنکل یدلوادامادهن رتیضح ناخدارمناطلس ویدل واک احو
 یئاطلس یسهجوز هدندأت یانناو یدتا برحو نایصع هلتاعفد دفتدم یکلکب

 هدنس هطقن تیدوبع لصاماو ید رویلوا وفع ربظم بوردنوک هتعافش
 هکنوج یدلوا تحار ید هدنزازم یدلیا لاحرا هد ۸4٩ بوللو هجزا

 ندندالوا یدلوا ناشیرب و دابر ندزووب نامارف یانا بوشودهعازنیرالغوا
 هد ۸۷۲ رلکب ( قوص هرون ) نامارق ( ندلاءالع ) ندر هداز ناطاسو

 دجا ریپ یردارب نوال كب ( مساق ) یرکید رایدلوا مودعم دنسهراحم هینوق
 مدعنم هرکص هدنلاس ۸۸6 بوزو ییرلارا ثاکب قحا یردار بال هلکب

 ۰ ردا



4 ۳ 

 ینا دم «یلع *نیدلا ءالع *راونهش “قاد «نالسرا؛نایلس “دمع “لوس ؛لیلخ

 رد رلکب هاش ضخ "قصما "سابلا "ناخ وراص ( یربلغوا ناخ وراص ) ردرلکی

 - هکمريما یربغ كنارعاوب ردرلکب نوسوط ؟نالجم "یسهرف ( یرللغوا یسهرق )
 كن رناخ مرفو ىع كن رللاح هجرت وربندتنطلس تيادنات كرا همرکم
 هلدروک تسانم ید ینو الع

 هحلپوط هجرد نکم ید اهلنا شا ترش بسک هد هلق تلود
 "ارلنانل وویرلقح هک او لولندیا راهظا تباحت و تلاصا هدنلود هلکنو كلر هل زس وک
 هجرت هد ولیروکی راما ردشلو لوصح تیروبح ید ههنارا گوار

 تتطلساع اد ردشلزابیرب هجرت هدنسهرضیراةلماع قى راردب هلرلتابم هلن روک ی رالاح
 تمدخ وس و شع |تیثیح و غف و ةظفاح تدمزارب ییاقعا ودال واك رال واقداصهبنس

 نارفکو شراق هنماعناو فطل كتلودو تلمو نانروک هدندادعتسا ك اب وندا

 یلابقاو تزعوب هن هلی هسلوب لابقا ردق هنرهنالوا یعاسنوحما كعااب وندا من

 هرتسوک تشدعم هافر هررب هلی هنلغوا
 3 9 4 ره و ییسل وا نانسم و رهاظ یکیدم

 نوسلو هلی ندنداهز كن هفوص ځاشم یتحو نوسلوا هسیا رولوا ندفنص
 كنهیمالسا تلماصوصخ و لرلنداارانتسا تنایخردقهرذ هدنبلق ه هام تلود

 ها رلنابتسسیا كا ثاربا هنخر هن راتقادص و تبحهنالوا هناشیذ نادناخ وبشا

 ةللادنعنم دوم كنديلع تلود یملروک یغنبدلوا نارسخ یتبام مو ع
 هعلاطمازعاتک هللاتربع هطقن هتشيا ردشمیدتبا لصاح هلماک تعانق هنفیدل وا

 القو القو ًافيس ندبا عجب ییابقعواند تنو تداعساماد لرلندبا تم هنس
 تمدخ هنتداعس كن هاش تلود نالوا يحاص كز نطو وبشا ًابلاقو

 تعءبرمش یزم هلجج قح بانج نامه زملیا ددرت ردق هرذ هدنغیدلوا كلرلندیا

 ۰ نوسلیا یعیطم نوناقو تعیرش بحاص و یمداخ نوناقو

 ( هديا عو رمش هدصقم )
 ( فلالا باب )

 ردشلدالتقهد4رداةسایس هد ۹۷ بول وانددارک ایا ما ( كب لادا )

 دادنبتدم هتسزکش ید بولوا ندنسارما دونرا ( اا لادا )
 هد رح هددادفب هلا اشا طصم زمقمرب هرکضیدنلون هدهریاتسو هدننابراحم

 ۰ یدنل وا مادعا ءازاحم هد۱۰۳۹ هلغلوا مزهنم



۳ 

 هک ارت تادام هدرادنا هن رلکو ی كنارضح ناشع لا روکذ دالوا

 هلغل وا صوصح هارزو ناونعو یراهرکص هددسنا شعد 6 اشا » هرز وا

 ینالچردف هنب رتمضحناخ دم حا وا ناطلس رود ان هنتارضح ناکدازهش

 بوند هدازهش هلتغارف ندربعتو هرکصو شغعد « یلج » نفح یهلا ینعب

 هدازهش هروک د ییعب شفلیوس هد « ناطلس » هداس رفا هنن رلیضعب

 ترضحرصع وشد ناطلس همطاف ًاعدقتیمما هئانا دالوا بوند دم ناطلس

 هغلزاب یناونع « یدنفا » هئاضح ناکدازهشورندباخ دیحمادبع ناطلس

 هنن رللبقم كد نامز رب بولوا معدف یسکد نیداقهن را هم زنحمّهج وز ردشمالشاب
 » مناخ » هرالابقا یک ناطلس مرخ یکصاخ ردشعد ید « ناطلسیصاخ »

 ۰ یدیشعد « یکصاخ » هنن رایضمبندرلنوب هدلئا وا بولوا یراحاع دقیریبعت

 ( یناث باب )

 ( ربیناقع )
 هتشذا ردشل وا نماح ع هنسهفداص ةع كنهبلع تلود « یلناقع ا

 شعا باستک | ات هلا ییرومأم مظاما هفاک كنهبلع تلود زعاپ وب

 نیخرومو ًارعشو الضفو الع شعا ریت تکا ادا الخور لک قیر جاشم

 هلروصره لصاحاو نویضاب رو نویفارغجو نیسدنهمو نیطاطخو ارقو
 صیصخ هربخ بایرا ندا تمدخ هنطو الامو تاوذ شا مانیالعا هدنلموب

 نالوا لکشتم ندنضاقنا كن هبفوچلس تلود هدنتاد كنهيلعتل ود ردشفلق

 مقر و دیق یشا ندنرطابرا تدش هیناقم جرات ید یرلبلاو تابالوضعب
 میسرت و الما یشانندهریاسو هبلع طابترا ید یسبماسا ی ربهاشم مالسا ضعبو

 هدنراحما هرخ الابو ندا لالقتسا نالعا هدناالعمضا كن هيئوحلس ردششلوا

 نال وا وغ اض رک یشان ندنیکلام مدع هفوقوو لفغ كحمنا ننات یسآ
 ؛ناضمر"ناخوراص "ولردقلاوذ *رایدنفسا ندانامرف یعشحیدذ لا كنا ما

 ۰ ردشلرتسوک یر هلالس كن رلیضعب هکر د رااغ وا یسهرف
 مهاربا یادم "ینع «نیدلاءالع ؛یشح “د ومع “دم «نامارف (یرالغ واناما رف)

 ؛یسع “دمع "ندا ها « یرالغ وا ندا » رد رلکب "ساق ؛دجا رب “قحا

 ؛رایدنفسا ؛دیزباب ؛لدام “اشا نایلس ؛روع ( یرالغوارایدنفسا ) رد رلکپ ؛دینج
 رردقل وذ نیاحارف ( یربلغ واردقل وذ ) رداشاب دجا لزفرلکب لیعاعسا مهار



AA —۱ س  

 . لاحرا هدنلئاوا یرصع ثلا ناخدارم ناطلس یدنلوا جیوزت هاشاب داهرف

 ۱ ۰ ردراو یرلمودحم و هعرک ردشلیا

 كن راترمضح ناخےھارا ناطلس ( یکصاخیللت ناطلس هاش امه )

 هدایز ندنراهجوز راس هباملا راشم ىح ردذوفن ةبحاص لا كن راتداق
 یتسا وزنا كناملاراشم یلاحرا كنسیلاع جوز ردشلروب هیجوت راصاخ
 ۰ ردشع د ید ناطلسیکصاخ کوب یدل وا یدوم ییتافو هل روص و و

 ییعبیکصاخ كن راتضحلواناخدیما دبع ناطلس ( نداق هاش اه )

 یدلدیانفد هنسهریطخ مماجیکی بویلیا تافو هد ۱۱۹۲ بولوا ندنرالابقا
 ۰ ردراو یسهعشچ هدیوبا

 ( ءایلا فرح )
 یسهرف ردیمودم كن راتضحلوا ناخدارم ناطلس ( یلج بوقعب )

 3 دیهسش یبیلامرد رد شود مدن رح هوص وق هلب رکسع یتلایا بول وا یسیلاو

 تولید وکه هسور رار هلیشعت كن رد یشعنیدشیربا ی جا ۷۹۱ هرکصندقدل وا

 ۰ ردشلدبا نفد
 ی ودحم كن راتمضح ثلاث ناخ دارم ناطلس ) توقع هدازهش )

 ِ یدلدا نفد هناي یردب یدلوا اه راد مزاع هد ۱۰۰۳ بول وا

 یردپ دیمونخم كنرترضح ناخ دم ناطلسیلچ (  یبلچ فموب )
 دوج یردار هدهسورب یدلیا لاح را ات وغطم هد ۸۳۲ یدلوا یعا هدنافو

 ۰ یدنلوا نفد هتنأب یبلج

 هکر درام ودح كن راترضح ثلا ناخدارم ناطلس ( فسو هدازهش )

 ۰ یدلدبا نفد هثناي یرد ردشلوا ترخا مزام هد ۳

 ( هحاس )
 قح بانج رویلو ماتخ هدهطقو یلاوحا جارت یتاحوزو ناقعل |

 نیزک "هلالس یتمارک او ماعثا ربا هک دروب تجر یایرد قی ض یرلموحرم
 ًاصوصخ نوسمروی غب رد ندنارضح نارودلا رخآ ىلا هلاهدبا نا لآ

 حاوزاو دالوا یی رتمضح نمدنفا زمهاشداپ نالوا نابل ام مثچ كمدرم

 تبا تلادع تیارو تیفامو تعص راد زاد هل رانا رمکح تاقلع و

 ٠ نوسروب تفالخ و تنطاس ةفبعص یامن جوم یتسهناکولم



 . یدلدبا نقد هاب

 تا

 یسهدجامهدلا وكن راتمضح لوا ناخ نطصم ناطلس ( ناطلسهدلاو )

 ۰ ردشلیالاظرا هدعب قرهلو تابحرب ځد هدنراتنطاس هعفد یکیا بولوا

 ردیمودحم كنراتضح ناخ دبحا دبع ناطلس (دخقماو هدازهش )

 كنناضمر هروک ذم ةنس بودا دلوت هدنسیتلا كنسهرخالایداجج ۹

 ۰ ردشل واتوف هدتسکبا یکی

 یضچ وا كنراترمضح یناناخ دوم ناطاتس (نداق ناسنج درو )

 هلا لارا هدنشاب شخ هدنشب نوا كنرخ الاعیر ۱۳۰۷ بولوا ینیداق

 هل رتمضح یدنفا نیدلالاک ولتباحت ولتلود ردشلدنا نفد هنس هبرت عماجیکی

 ۰ رد ر هدلاو كناطلس هرینمهم وحرم

 یحصدرد گن رات طح لواناح دوم ناطلس ( نداق زاندرو هجاح )

 یدلدنانفدهنشاب هدازمشیدلیاتاف وهدنح وان وا كنناضمر ۱۲۱۹ بول وا ییداق

 ۰ ردیسناب كشکمو لیبس هدنبرق اشاب دارم

 ( ءاهلالصف ) ۱
 كناشاب ناقع کس هلا ناطلس موثک ما ( ناطلس ما هللاةبه )

 ۱۱۸۰ یدنلوا جوز باشا ىلع هداز اشادجا لک هدننابعش ۱۱۵۳ رد رخد

 ۰ ردشهاشب ردق هنحرات
 ندنبلص كنراترمضح ثلاث ناخ یطصم ناطلس ( ناطلس هلاةبه )

 یدلیالاحترا هدنس هدعتلایذ ۱۱۷۵ بودادلوت هدنز یمرکب كنبجر ۴

 ۰ یدلدا نفدهنسهب ر یی هلال

 ردیسهع رک كنم رتضح لواناخ دیم ادبع ناطلس ( ناطلس ةللاةبه )
 یدنل وا وزت هاشاب ندلاءالع یدلیا دلوتهدنزکس كنسهرخ الایذاجج ۳
 ناخدوخناطلس یردار یدلیاتافو یسدصک یجکیا یمرکی كنابمشا ۷

 ۰ ردشلاقهدکلرب تدم زا بول وا عقم ەدە رشط ی. وز ردشف وانفد دنسهب

 كناشاب یلابو یرتخدكنرت سضح یناث دزباب ناطاس . ( ناطلس امه )

 فرص هماعا هد ٩۱۰ یتعماح نالف مامان هلیبسح یتاقو كنحوز ردشهجوز

 وز هنر عقاو هدر وک ذم عماج یزاودنک هدننافو و یدلیاتمه ةن دقن

 ردیسهم رک ت لوا یناولس ناطلس ن دمحم هدازهش ( ناطلس هاش امه )



 تی

 ِ یدآ بیح و روآ نت یدنل وا نفد هنس هب ر عماح یکی یدلیا

 ( ناطلس هدلا و ونابرون )

 ی رکی كنسدعقلایذ ٩4 ۱ ر دیس هم رح هدا وكن رات رطح ثلاث ناخ دارم ناطلس

 یدنل وا نفد هننابكن رلتضحینا ملسناطلسیسوز ردشملا لاحترا ینوکی جرب
 تاربخ راس ردراو یسافش زادو یسهسردمویعماج هدنشاط بوط هد رادکسا

 ۰ یدابید

 ت درد كن رات رطح ینا ناخ دوم ناطلس ( نداق بات رون )

 هنسهطوا كنسهرت ىسيلاەج وز ردشملوا توف هدنرخ الاعیر ۱۳۰۴ بول وا
 ٍ یدلدبا نفد

 ییداق یعشب كن راترضح ثلاث ےلس ناطاس ( نداق سعس رون )

 . یدلدنا نفد هنس هاب یسهرت یلهلال ردشلتا تافو هد ۱۳4۲ بولوا

 شاب كن راترضخ یا ناخ دوج ناطلس ( نیداق نادفو هجاح )

 جوز یدلوا توف هدنشب نوا كنیرخ ال عیر ۱۳۷۲ ےادمب بولوا ییدآ

 ۰ یدلبا ربمت دج ر هدنسوف نوط وا یدلدانفد هدنسهط وا یسهب ر ی ربح

 ندنسیلاع بلص كن رلتمضح ناخ ديجلا دبع ناطلس (( ناطلس هربت )
 هدنچوا یعرکی كنس هل ایذ ۱۳۵۹ ب ودنا دلوت هدنسید كن ابعش ۷

 ۰ یدلدا نفد هنسهبرت هينا رون یدلوا توف
 ( ناطلس هدلا و رفولب )

 راصحراب ردیسهدجام "هدلاو كنب راتضح لواناخ دارم ناطلس

 ناطلسنکردیکهرزواقلواهج وز هنروکت كجهلب بولوا یسهعرکكن روکت

 یدیشلدنامب وز هنرترضحناخروا ناطاس بول وا هریسا هن رات رضح ناخ ناغع
 راثا هددسورب رایدروب لاحرا هدننامز یرلیلاع مودح هد هس ور اهیلاراشم

 ۰ ردشلدا تین 6 | رم رب یح ردراویسهیربخ

 ( واولالصف )
 (انادیخ ) یعسا یسهدلاو كنرلتمضحیزاغلرغطرا ( ناظلسهدلاو )

۱ 

 ۱ یس هبرق هبنشراهح كانسهیحات مجنامود عبا هل وک ها هرک و یسهرت قرەلوا
 1 .تاربمو تاریخ ندیهانیتف لخ ترمضحیرشاقرط و شغل واف دک وج

 وا رداضفرش هنس "هدارا دن وا ااو راعا "دوالعُ توام "
۳ 

۷ 



 و

 اردت وا نفد هنسه رت ناطلس هدلاو هدف

 دال وا كن راترمضحی زاغ ناخدیحادبع ناطلس ) ندلاماظذ هدازهش (

 هدنعماح یکی یدلیالاحرا هدنزوقط نوا كن رخ الاعیر ۱۲۰۹ ردندنراغص

 ۰ ردن وفدم

 ۱۱۳۷ ردیسهع رک كن رتمضح ثلاث دجا ناطلس ( ناطلس هفیظن )
 نفد هنس هر عماج یکی یدل وا توف هدنشب كنبجر ۱۱۷۸ هلا دلوت هدنناضمر

 یدلدا

 ردبمودحم كنرلتضح ثلاث ناخ دجا ناطاس ( نام هدازهش )
 توف هدنشب كنبجر ۱۱۷۸بودا دلوت هدنسبتلا نوا كنل والایذاجج ۰۵

 ۰ ردن وفدمهدنس هر عماج یکی یدل وا

 ردیسهعرک كش راترضح ناخ دیحلادبع ناطاس ( ناطلس هه )

 تافوهدنسهغ كنل و الاعیر ۱۲۵۹ بودا دلوت هدندرد نوا كنابعش ۹

 ۰ یدلدنا نفد هنسهبرت ثلاث نطصم ناطلس هدیلهلال یدایا

 بول وا ینیداقشاب كن راتر طح ثلاث ناخ ےلسناطلس . ( نیداق رازعفن )

 ۰ یدنلوانفد هدط وا یهدنناب یسهرتی هلال یدلیاتاف و هدنزکسكنلاوش ۱۲۰۰

 ( ناطلس هدلا و لد شقن (

 ناطلسیسلاع مودخ بولوا ندن رنداق كن راترمضحل وا ناخ دیادبع ناطلس

 كنلاوش ۱۳۳۲ رایدل وا الع دهم هدنسولج كن راترضح ییاناخ دوم

 همطاف ترضح یدنل وا نفدهب هص وص# ةر هدعاف ردخلیا تاف و ه دنطسا وا ۱

 هدرا رش ناضمرردش# واعضو هنسهبرت اع رت یراششتالموک كناہنع یضر

 ۰ رولیدبا ترایز |
 یلابقا شاب كنرترضح لوا دیملا دبع ناطلس (ماخازس تکن)ل |

 نفد هنس هبرت عماحیکی یدلبا لارا هدنح وا یمرکد كنحر ۲ بولوا

 ۰ یدلدبا

 ینیداق یش كنب راترضح لوا دبنلا دبع ناطلشس (نداق راون)
 ۰ ردیسهدلا و كنم دنفاندلاناهرب ردشلیالاحت راهدنن واكننابعش ۰ وز وا

 كنبراتمضح ناخ دبحا دبع ناطلس ( یدنفا ندلارون هدازپث ) 13
 لاعترا هد ۱۳۰۳ بود ادلوتهدنسیتلایمرکیكن رخالایذاج ۱۲۹۸ ردیم و



 دارو

 ۱ ( نونلالصف ر

 ندنلص كشرلتضح ثلاث ناخ دجا ناطلس ( ناطلس هلان )

 ۰ رده وفدم هدنسه ریطخ عماح یکی ردشل وا توف هدنرخالامیر ۱۳۷

 ۱۳۲۷۳ ندنبلص یرلتضح ناخ دیحلادبع ناطلس ( ناطلس هلان )
 سکر چ یهاشداب رواب مس هد ۱۲۹5 یدلیا دلوت هدن زکس نوا كنلاوش

 هنسهرت عاج یکی یدلبا تفو هد ۱۲۹۹ یدلروپ خوزت هاشاپ دمت
 ۰ ردشلدا نفد

 هد ۳ بول وا یب داق كن رات ضحناخ دحادبعناطلس (ندداقلدنالات (

 ناطلس ریحلس یس هعرک یدلدا نفد هدنسهرت عماح یکی یدشا لا را

 9 ۰ رد رات صح

 :NY ردیلابقاكن راترضح ناخ دیحادبعناطلس (عااخلاثم كوان )

 ۰ یدلدنا نفد هنسهب رت عماح یکی یدلیا لاح را "

 ردیلابقا یمدرد كن رتضح ناخ دیحادبع ناطلس (ماخ سکر )

 : ۰ یدلدنا نفد هنسه رت عماح یکی یدلبا لاحرا هد ٤

 ۱ هبلا راشم ناطلس ( مناخ نرسن )

 هنس هرب عماح یکی بولوا توف هدنرت یمرکی یلوالا عير ۱۳۹۹ بولوا

 ۰ یدلدیآ نفد

 rn یلو دیزباب ناطلاس ( ناطلس مناخ هاشلسن )
 ردنکسا رداشاب دم یلغوا نیک هقود یرد ردزخد كناطلس كولم رهوک

 ردرا و یعماج هدراب یراصیدلبا تافو هد ٩۸۷ یدنلوا ج وزت هکب

 یتیداق یصنچوا كن راترضح ناخزبزعلادبع ناطلس ( نداق بشن )
 هنسهب رب عماح یکی بودا تافو هدنزوقطنوا كنل والا یذاج ۱۲۹۳ بول وا

 رد رات مضح یدنفا تکو ش دمع ی ودخم یدلدا نفد

 كن راتضح لوا ناخ دیم لادبع ناطلس ( دمحم ترصن هدازهش )

 نوا كنسەغایذ 4 بودا دلوت هدنسیکیا نوا كنلاوش ۱۱۹۲ ندنبلص

 یدلدبا نفد هنسهرت هدبج ردشل وا توف هدنزکس

 | ردیمودحم كن راتضح یناث ناخ دوم ناطلس ( ندلاماظن ءدازهش )

 3 یدلبا لاح را هدنس هحعایذ For‘ بودا دل وت هدنستلان وا كن ابعش ۱۳۰۹

unنت یا اب ید  



 ۰ ردشمروب اشنا ییعماح همزانا

 ردیسع رک كن راتضح ثلاث ناخ قطصم ناطلس ( ناطاسهاشرهم )

 تافو هدنلاوش ۱۱۸۲ بودا دلوت هدنجوا یعرکی كنلوالا یذا ج ۰

 ۰ یدلدبا نفد هنسهرت یلهلال ردشلیا

 ( ناطلسهدلا و هاشرهم )

 ثلاث مملس ناطلسو یتیداق كن رات رضح ثلاث ناخ یطصم ناطاس

 هینس تنطلس یایلع دهم هدنسولح كنمودح ردیسهدلاو كن راتمضح

 ناتسب هدنونا یدلیا تافو ینوک یمنکیا یعرکی كنبجر ۱۳۲۰ ردراشلوا
 ةبعارو یاب و تاریخ ةبحاص ردشلدا نفد هنسهرت هد الکسا

 - ردشلدا ان هتسیلاج مان یماح هل رج یا تام ٩
 بول وایرتخدهناکیكن راترضح ل وا نایلس ناطلس ( ناطلس هامرهم )

 یدالوا ندنوا بونلوا جورت هاشاب مسرو شالا بلج یتیم كرد
 ځد هدنسوبفهردا ردش# وا اشنا یعماح یهد رادکسا ٩۵۶ ردشلوا

 یسهع رک یدلدنانفد هنسهرت یرد ردشلیا لاح راهد45 هاب 74 یداب عماحرب

 یکیا شماشی ردق هنشاب رزوتوا رشیمرکی بول وا ناطلس مناخ هشئاع
 ۰ راردوفدمهدنعماح هد رادکسا هکیدل وا یلغ وا

 یسهعرک كن رات مضح ثلاث دارم ناطلاس ( ناطلس هامرهم ) ۱

 دجا روخا رم ردیکوب كراناطلس نانو تایح رب هدشافو بولوا
 ۰ یدلدنانفد هنسهبرت یرد بودا تاف و هدنکلعک یدنلوا ج وزت هباشاب

 ۱۱۵۰ ردس هو رک كل ناخ طصم ناطلس 1 ناطلس هامرهم (

 نفد هنس هر یردب یدلیا تافو هدناصمر ۱۱۷۷ هلا دلوت هدنرخالا عير

 . یدنلوا "

 ندنبلص كن راترمضح اث ناخ دوم ناطلس ( ناطلس هامرهم ) ۱

 یدنلوا ممورت هاشاب دیعس هد۱۲۵۱ بودا دلوت هدنرخالایذاچج ۷ ۰

 ردشل وا توف هدنزوقط نوا كنرخالاعیر ۱۳۲۵۵ هدنساشا لج عضو"

 هقفشم و یس هبحاص قاخ نسح یدلدا نفد هنسه رت ناطلس هدلاو هدف ۱
 ۱ قا



 ر

 ىیدّلیا تافو هدنزکس كنمرح 141 یدلیا دلوت هدنسیکیا كن رفص ۵

 ۰ یدلدبا نفد هنسهبرت یرد

 ردیس هم رک كنراترضح ید در نان ( ناطلس هربنم )

 . یوکی شب كنلاوش هنسوا بودا دلوت ینوکی کیا یمرکی كنرفص ۰
 ۰ ردشلدا نفد هنسهبرت ناطلس هدلاو هدحاف یدلیا تافو

  هناهاش بلص كنراترضح ناخ دیحادبع ناطلس ( ناطلسم رنم )

 هد ۱۳۷۶ یدلیآ دلوت نوک ۲۸ كنس هدعشلا ید یسهنص ۱۳۹۰ نس
 ۱۲۷۹ یدنلوا موزتو دقع هاشاب ےھا را هدنبجر ۷۷ هاشاب یمابلا

 اشنا هدنسهفرا یسهرت ناطلس هدلاو هدحاف یدلوا توف هدنربنوا كنمرح

e aتا  aهیت ید تا ی نا ناب اب ی  

 اس نت یا ین ی

 _ كل « نیدلا ءالع» یعودخحمنالواندنسناج وز یدنلوا نفد هه رت نالوا

 ( یلچ یسوم ریما )
 هدهرد هد ۸۱6 ردبمودحم كجوک كن راترضح ناخ دیزاب ناطلس مربدلپ

 دم ناطلسیلج هد ۸۱5۰ بولوا تموکح دعاق هنرب یلچ نایلس یردارب

 هدوقاعص هدو و شمروپ فی رشت یهینس تنطلس یرلترضح ناخ
 لوا ناخ دارم ناطلس كرهلردنوک ههسور یشعن بودا تافو ءاضق
 ۱ ۳ و لس مرکب هام ید هنس یکیا e تدم ردشلدا نفد هنسهبرت

 . قحا رردفلخم هدقلوا یکچوکو كوپ كناخ دمع ناطلس ینوب راخروم »

 ۱ ۰ « ردیلتوف اهد یسلوا یکچوک

  ردیمودحم كنينا ناخ دیزپاب ناطلس نب دوم هدازمش ( كب یسوم )
 . هدنسهبرت ینا دارم ناطلس هد هسورب یدلیا تافو هلا اضفلحا ۸

۳۳۳ 

enتی اس و  

 ۰یدلدبا نفد

 ۱ - هعرک كليا كنرترضح ناخ دبحلا دبع ناطلس ( ناطلس هبهوم )
 . كابر ۱۲۵۷ یدلبا تدالو ینوک یصتلا كنلوالا عیر ۱۳۲۵۰ ردیس

 mas. a اس 2 جم ص

 ۱ ۰ يدلدبا نفد هنس هرت هديج یدنا لاحرا هدنسید نوا

 ۲ ۱۱۵۶ پولوا ندنرلنبداق كللاث ناخ دجا ناطلس ( نداق هاشرهم )
۴ 

 تنم تاس
 3 هلا ناعلس هدازهش یدلدا نفد هدنس هریطخ يعماج هدلا و ردشلیا لاحرا هد

 ۱ هنحور هدفدلوا هاشدا یمودخم ردراهدلاو كثلاث ناخ یفطصم ناطلس



 ها

 یتیرلتبغر لاک هروکحذم نف یرلقدروی رک ذن ییلاسرا صح رب نوجا

 عطق هللا یتبیعت راصخ مو تبغر هحص مولا ىلع تلود ناکرا رددیوم
 هد زعام ز» و بارسا ییداقعنا مدع بودا ےس نکیا كس ف منو دام مص

 هدنآرج هلاوس هد « یدلردنوک ردراصخم نوچناب » بود « ردقوب ملص
 اهافش اشاب ناشع یلرهشیکی ینیرفدروپ « "الوعفم ًاردق هللا ما ناکو »
 هناکولم نوامه روضح یالع مو لک هدرناضهر یدلیا رک ذ هنصاوخ ضعب

 رضاح هدسرد كر هریدتا هثحابم ندن ربسفن یواضب یّصاق بوروتک هن را

 یتعماح همزابا نوجا یر هدلاو هدرادکسا ردندنتاع رحم كمرب و هیطع هرانانلوب

 اد دم یس هرتو هسردمو هناضتکو تراعو عماج ول هرانم یکیا هدیلهالو
 ۱ مهاجر وک ویو اشنا ارت ییعماح اف نالوا مدهم ندهلزاز و

 هلیس ان نیک کدو توبو الما ىلع عارذ ك ىتلا اضعو كی رب یمرکپ
 ردراشهروب انا یییدصسم یسهجماب اشابو راشم لا داحتاو ثادحا هل رب

 . ( ناطلسلا انا لدع ناقاخ و ايزيك ةفیلخ )

 ( یرلترضح عبار ناخطصم )

 یمرکی كننابعش ۱۱۵۹۳ ندنبلص كن راتمضح لوا ناخ دیبا دبع ناطلسلا
 رایدروب سولج هدنرب هرکی كنلوالا میر ۱۲۲۲ بودیا دلوت هدنسیتلا
 هنسوا هلتعجر هنس هلال هدندرد نوا كنس هرخ الا یذاچ ۱۲۲۳ و

 یرع یدلدا نفد هنس رب یردب هلا یناهک ا توم هدنزکس ی کب كنناضمر

 . الصاو تأرجا ردنوک جوا یهرکب هامرب هنسرب یتنطلسو هام رب هنس زوتوا
 زب روعشلا لمکم شيا لیحت یب هدعاسم هریرهکیو لیطعت ییهیماظن تاح
 ٠۰ « یدا روقو ناقاخ

 تولوا ینیداق كنرترضح ثلا نا دجا ناطلشت" ( نداف لصم )
 یسدع رک یدلدبا نفد هنس ریظخ یعماح هدلاو والا لاحرا هد ۱1۱۳۲

 آ

17 

 « ردناطلس هشام

 ردیس هم رک كن رات رطح نا دملا طبع ناطلس ) ناطلم هلبقم (

 یمرکی كن رخالا عیر ۱۳۹۹ بودا دل و هدنز وقط كنیرخ الا عید ۱۳۹۹ ۱
 ۰۰ یدلدا نفد هدعم اج یکی یدلبا لاحترا ینوک ید

 ردیسهع رک كن راترضح ناخ دیتا دبع ناطلس ( ناطلس هاشکلم ) 7

۲ 6 



۰ :0 

 كنس هرخالا یذاج ۱۱۰ یدلبا دلو نبت واصلا نیب نوک یلاص ی

 ېچ وا كن رخ الا عید IPS سولج یتوک رازاب یصتیا یمرکی

 لاحترا مدنسیمزکی كننابم2.هنسوا یتوک یعتقرف زوب یا غارفو كارا یو
 قطصم ییس یداماد یریسا هنلسغ و اغادمع یلیلفدنف را ریس هدنفد ردشلا

 یردارب نوال رلیدل وا یوم آخ یدنفادج هداز رعع یماما هفوصاا و یدتفا

 ا قا ندنسهطوا ضم یتسهزانج یرلتضح ثلاث ناخ دجا ناطلص

 لس بدم یدلق یدقا یب ید یب د زا و ید ليا عییشت و ها

FEیراصرد وک یدهامز وقط هنس قرفیرعتدم ونوک رن وا هام ز وقط  

 مولع " مرک " یضسو « ارعشو الع « بحم « محم " ا واق
 ا اا ریقتسه طارص " لس " ما روش زا زا دناربت ریظندد هدن ونف و

 تاذلا یدلبا صلح « یلابفا » « ینوتفم » هدرعش ردعاش " دقتعم " بلتحم

 نارقلعن و شوغول و شبش ردشملوب هرک چوآ هدنرارفس هچت بودیک هبرح

 هنس یحجدرد بویمهلوابلا هدنکنج هنتنس هنسیصچ وا یدنازق یتیرلبرح
 ۳ کوب

 ( ناطلسلا نار ود هاشداب نجر ةفبلخ )

 . ( یرلتضح ثلاث ناخ یطصم یزافلا )

 ید ورا كن رقص ۱۱۲۹ ند واه بلص كن رترضح ثلاث دجا ناطلس

 نفد هب هص وصد رت هدنل هلال ردشعا لاح را هدنزکس كنسهدعقلا ید ۷

 هنس زکس یللا یرلنوبامه رع ردیراسولج ران « نیطالس مظعا » یدلدا

 | یمرکب هام زکس هنس یتلا نوا یرلتنطلس تدم ردنوک ترد یمرکی هام زکس

 كنسيدنفا هلل رح نالعا اشا هزجهدهسیا رابدل وا قفا ومریغ هنرالما رلاشادمج و

 یمهدا « تیبه ردنکسا « تیارد نوطالف ردشلوا ثعاب هنناف و هللا هلغشم

 "یسموفع " لضافا یر * نمانش ربداقم . عرک " تاریخ لئام " تربس

 ) .هناهاش لبم همولع تایژزج یدا رثألا لیلج رایرهشرب ردیا رطاوخ بلج
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 نرو زوم

 1 توا وأ هدیس رء رامتعا هدن رنامز راکز ور ناک د شک هجن بول وا راکرد یر



 و

 كنابس هحاوح یدبا یاش ناود بحاص و لضاف یدنلوا نفد هنس هب را یا

 ۰ ردرهام هدمل ر وس یدروب هچرت هنمات یسیلامرد یتیدیشروخ و دیشج

 رد ریک مود كنبراترضح ناخ نایلس ناطلس ( ینطصم هدازهش )
 *یلکرا هدنسیکیا نوا كنلاوش ٩3۰ یدلوا یسیلاو هننوق بودا دلو ۱

 هنس هر چ هدازهش هدهس ورب ردشلوا توف هدلح مان «هب قا» هدهیساما

 ۰ یدلدا نفد

 ردشلا مودخحم كن راترضح یا میلس ناطلس ( نطصم هدازپث )

 ۰ یدلدا نفد هنسهرت ی رد تواوا توف هد ۳

 كندالوا زوقط نوا ثلاث ناخ دارم ناطلس ( ینطصم هدازهش )

 ترطف و تباشردن وفدمهدننابكن راردا ر یدل وآتوفهدنشابنواهد ۱۰۰۳ ردیکو ی

 ۰ ردرا ویسهرعشتعسط یدا روقواسرد نددنفایون بول وا یحاص هیس

 (ناطلسلا دهاز رایرهش دباع ةفيلخ )
 ( یراترضح لوا ناخ ینطصم )

 یدلیا دلوت هدنخرات ۱۰۰۰ ندنبل ص كنراترضح ثلاث ناخ دم ناطلس
 كناوالا عير ۱۰۲۷ بوروی سولج ینوک یجچ وا كنسهدعقلاید ۹

 ۱۰۳۲ سولج ابیات هدنزوقط كنبجر هد ۱۰۳۱ یدروب غارف هدنس هغ

 نفد هددیف وصايا ردشعا تافو هد ۱۰۵۸ یدالبا غارف هدندرد كنسهدعقلا یذ

 ندهللاءایلوا لاصللا بوذحم یدلوا هامید هنسرب یتنطلس هعفدیکیا یدنلوا 0

 یسهدلا و ) ىدا لمحصم رغ یدوجو هنس هغدغد كناید بولوا تاذرم

 هدنداقتعا یسلوا لئاز هلج الع كر هد نداوزنا تژک ینلاح ( ناطلس

 ۰ یدل وا دم هک دنک هدهسیدنلوت ِ

 ردیمودحم كن راتضح یناث ناخ نام ناطلس ( طصم هدازهش )

 رشد نفد هنر دا ناطلس یدج بو تاتو اثص "
 ( ناطلسلا اغوومزر هاشنهشادخ ةفیلخ )
 ( یرلتضح یا ناخ یفطصم یزاغلا )

 یسهدعقلایذ ۷4° ندنسیلاع رل كن راتضح عبار داری نان ا



 هنسیکیآو شعثود هندرا هناخ جارس بوک قدنخ درج یرلقدنا ندنس

 سو 2 7 ت ۳

  irk 2 a a AEی

 ۰ یدلدا نفد هنسهبرت

 ۰ یدلدا نفذآ هتیهرت یرد ردتلوا توق رو

 بس ۷۸ تس ۱
 .  یکسا ردشمرویفسأت هدنرانافو هرلاشاب رابطو ماریب بولوا نادردق یدیغو

 ا بوشود هنر مرام یعماج هیچ ناطلس درج یراق

 هیلا راشم هلکمروتک ربسرب هیدزمک قوا یسیچلبا ناربا ردشهکیدشاط ید

 ههل ردشمردنوک هیچلبا بوردلوط هلنوتلا یتجاو شعری بوت آ قوا
 یدنآ نمهدنا تارح هلاح ۇس هسک هدنرلت وامه دمع ندنبسح یرهقو ا يف

 ناطلس ردشل وا توف هدنس هدعقلایذ بودا د] ون ہدنسە رع ۳

 ۰ یدلدبا نفد هتسهر دجا

 عماح یکی ردشلوا توف هدندمزا بودا دلوت هدنذرد نوا كنلاوش ۶

 . ردیمودح كنراترضح ثلاث ناخ دجا ناطلس ( دارم هدازبث )

 تافو هدننوا كنمرحم ۱۱۲۰ بودا دلوت هدنسیکیآ كنس هدعقلا یذ ۹

 ۰ ردشلیا

 ردیمودحم كنرلتضح-لوا ناخ دبملآ دبع ناطلس ( دارم هدازهش)

 تنرخالا عبر ۱۱۹۹ بود دلوت هدنشب یمرکی كنس هدعقلا یذ ۷

 ۱۳۲۹ نینبلص كن رتضح ناخ دوم ناطلس ( دارم هدازهش )

 ۰ ردشلوا توف هدندرد كنبجر ۱۲۲۷ بودلا دلوت هدنزوقط كنسهحعا یذ

 | هجانروا كنراترضح لوا ناخ دی زباب ناطاس ( یلچ قطصم )
 ۱ ۰ ردشلوا دیدن هد ۸۰6 ردیمودخم

 كنب رات رطح لوا ناخ دمع ناطلس « كچوک » ( یلچ یطصم )

 ۰ ردوفدم هدنسهبرت یرد هد هسورب بودا تافو ءاضف ردبم ود

 ۳ هنسید ردیم ودخحم كن راترضح ناخ دغ جحفلاوب ( طصم هدازهش)

 . توف نکیا هدماچ هدنفچرازاب زود هدننابعش ۹۷۹ بولوا یسیلا و نامارفردق

 . ناخ دارم ناطلس یدج بولپ روتک ههسورب یشعن ترفغم شعن ردشلوا



 تنفس

wuha i 

Mle iim inin dian a یک شیک شات cae 

 ی

 ( یم هلح )ا ردلابس راس یعرکب یتطلسو شب یللا یس ردفا ۶

 لصالح (یدارم) یداولزوب یم رکد "وللاقص هرف “ولیوب هتروا لئام هب هصیق

 باصعا وعام یدبا عرک ؛لقاع ؛میصف ردرا ویراعشا یبرع "یکرت "یسزاق

 رول وا مهفنم یرلتبغر هفوصت ندنو بولوا لئام هب هعاشمو هبناکم هلکولس

 | مایص) هدفوصت یدارریدتا رب رگینبراراعشا هاکو ریبعت یتیراب ور هاک یدبا
 هاج هدنراضص هرعشو هبلع رانا هیارعشو الع "ردرا و قيا هدرب ولدا

 خوش رب یک لک یجنالی) لک لواهدارم رلیادع و هلاص و ( هرعشل ) یدیارری و

 ' یروک یرول "باوالاباب ناورش ؛یجاعش "سیلفن (یناحوتف) راو ماتسلد

 تراعو هسردمو عماحر ولهرانم یکیا هداسینغم “قباب انان هالو *مریسیا

 هلراکر د ند رم رس ینفقس كمرتحم مرح هد همرکمۀکم ردشعاب هناحان و ناخو

 كيب هچن هنوبامه “رص رلیدروب ری ینیطخ هجرلا بارم بود ریک راک
 نداسیاک ییعماح هبصق رلیدناب هب رب هب ی دنفآ ې اا و ریدتاےض یرولف

 10 راد رو اشنا الب وح

 ( ناطلس قبلا ناقاخ قحا ةفبلخ )

 ( یرلترمضح یزاف عبار ناخدارم ۱

 ۱۰۲۱ ینوامه تدالو ردم ودحم كن راترمضح لوا ناخ دجا ناطاس

 ۱۰۳۲ بولوبعوفو هدنس هاب زور واتسا هدنزکس یمرکب كل والا یذاج
 ینوکیصتلا نوا كنلاوش ۱۰:۹ بودا سولج ینوکی حر كنسهدعقلایذ
 اطلس تدمو نوکزکسنوا هام ترد هنسزکسزوتو قره رد لارا
 رویغو عیجش تیافب یدنلوا نفد هاي یردب ردهام ق رت وا هنسیتلا نوا
 بوتوط ندنغاشوق یمدآرب دننام ود یک انا یم وم یر ادعس یتح یدا یلتوفو

 بودیک هبرح تاذلاب هرکیکیا یدبارردیک هلبلا یتسهکس كلمات و رریدلاق
 ندنرادب هلربناربا بودنا لوبخ "هدیزا ینکلام ناریاردق هزب رتو نادم
 اک هد ۹ ردراشمروب دادرنسا ۳ یدادغب یراکدرک هن ورد ةلیح

 ارجا تسایس هجلیخ لیس وب ب ودا غاسب ینوئوت یدلیا دیدحت و انب ییهمرکم
 و را صا لو هنا هقعاص رم نکیا روف وا یلزه ناوند یعش یدروم

 یباشحا هرواشم هدهیسایس روما هلسسح تاذلاب یلع لاوحا ردشءامرتس وک ِ



 سا ت

 هنس زوتوا یتنطلبس تدعو لاس زکس قرفاب زوقط قرف یر یدلدیا
 ( یسهیلح ) یدا یرل رش هسور و هنردا یکلم راد ردنوک ید هام یتلا

 یهرکد قبچا یمارا یرازوموا * ولسک وک یلکا «ولشید كرس «ولیو هنروا
 یلزو راوک "وللاقص هلوف "ولزوک الش "وللبف ضا لئام هبیزمرق ولزوب
 ؟راصحهج الا رمزا ( یتاحوتف) یدا یحاص قل یف میه ییا

 ؟یدالب ضعبڭنهروم "هردنعم" هاب "كينالس “هيهات وک ؛یسهواناح “تالنبج رکو ک
 ثیرفظم رب هدەوا سوک ۳ بودا ازغ هاب وروا ءاهفدلاب ۶ ای قا

 هنردا ردشمروب ماعا ۸۵۰ هلا اشنا عماجرب هدهسورب یدل وا لئان هب وعظع

 . رهظم هد هيا یسهجوز یزف یلغوا قلی یدلبا اشنا جد یس هناحش ولوم
 یسهعرک تکی رادنفسا ردشلردنوک هب هس ورب هلا یزاهج قرهسهل واتافتلا

 یسهع هکب مساق هداز رایدنفسا ( یس هعرک ) رردشلوا یاودزا لغاد ید

 مهاربا یلغوا نامارف یخد ( یمهعرک یکیا ) ردشف وا جوزت هدنناف و ناطلس

 وص هرو دجا رپ یرامودح تکی مهارا ردرلشلدبا موزت هرلکب یسیعو

 اشا دمت سونغز ( یسهعرک ) رکید ردیرالغوا كنوب راکب , نامارف , مساق
 * شعا هدنما ناطاس ههطاف رده وفدم هد سسکیلا هکر دس هلل

 یرد ردیم ودحم كندا د زاب ناطلسن دجا هدازهش ( ك دارم )

 ۰ یدلیا لاحرا هدنرفص ٩۲۷ ردشلبا رارف هناربا هدنتوم

 هد4۲۷٩ بولوا یعودح كن رتمضح ناهطناطاس ( دارم هدازهش )

 ۰ یدلدا نفد ریلسناطلس یدلبا لارا نکیا رفص

 هنن رد ردیم ود لوا نایلس ناطل۔ے ن دزاب هدازهش ( كب دارم )

 ۰ یدلدا نفد هدساویس یثعت بودا تافو ٩٩۷ قرهلوا قیفر

 ( ناطاسلا مفا هاشنهش مظعا هفیلخ )

 ) یرلتضح ثلا ناخ دارم یزاغلا )

 كل والا یداج ۹۵۳ ردیسیلاع دنزرف كن راتضح یتا علم ناطلس

 ۱۰۰۳ رایدروی سولج هدنزکس كنناضمر ۹۸۲ بودا دلوت ینوک یضشب
 هرص وص# هد ۳ هدنعماح هيف وصايا یدلبا تاف و ها کت كنل والا یذاج

2 



۱ 
1 
1 

۱ 

 ا

 نده راص یرارانک و رونلو الطم هلا نوتلا یهالک بونراص راتسد رودم

 ظح نداولا ضاب ولفحصز یزمرف یدا رون ر وک هده رشط رذق یقمربرب

 بحاص یدلو دوجو هدنامز یدنسم تارکسعیضاق و ترادص یدا رروب

 دنرزواییصو كنرارد ردراو یعماح هدهجولبق هددسورب بولوا تمارک
 هد ۷۰۱ یدلیا اشنا ناخو تراعو عماح رب هنمان اشاب ناعلص یزتهم ردا و

 تداع كلرو مالسو ةءولص ادنا هدر هرانم یدتا راسعا ینیارس هردا

 حجرات « مالسلاو ةءولصلاهل » تح ردفداصم هنلاس یلاحرا یسهتسصسم

 داحا بوط هد ۷۰۲ یدروب عضو نیناوقف هراع بایرا هد ۷۷۷ ردیاف و

 همارد"هلاوق "یراصح ؛تروع «یلرو ؛كجهرف ؛زکصبا ( یئاحوتف ) یدلدا

 الپ اسان راپ دج "هیهاتوک/ شی" زور هر 9
 یونرط یلوبکت "هزتسلس "هیفوص "هنسوب «یراهعلق دوبنرا “یلیایلراق "بیتشا
 هدننایصع كنا ویدنل واجب ورت هکب یلعیسیلا ونامارق ( ناطلسیر هم رک ) «ییعش
 . یدنا تافو هدهیوق هر یدلدا وفع "ورهلوا یحعافش

 ( داهن لدع ناکی ادخو داتعم داهج رای ره )
 ( یراترضح یناث ناخ دارم یزاغلاناطلسلا )

 ردیلاس ۸۰۰ یتدالو ردیمودحجم كنرضح ناخ دمع ناطلس یلج

 دع ناطلس یمودح ما هد ۸٩۷ اب ۸4۵ بوروسب سولج هد 6

 بوروب تدوع هنن رات رارکت هد ۸:۸ هدهسددل وا عراف هنن رات رمح ینا نا

 یجرکباب یچوا كا هدننافو یدلیا تافو ینوک هعج یجتوا كنمرح ٥
 هدهن ردا نوکر ردیللوا یناقو نالعاریخا « عرات » ردراو فالتخا هدیثب

 اند » قرهقاب هنزو بولک تسار هش رب ینارو هدندوع بوقیچ هار

 رافغتساو هنوت بوروک یتتحصم ترخآ هرکصندعش یدل وا ماسه یمصم

 ندیهانم عیج بود ربثأت ههاشداب زوسوب یدید « رولوا بسانم زکهشا

 یک ودا ےک كش یدزاب همان تیصو هن رات رمضح ناخ دمع ناطلس

 نوک جوا یدل وا مهقن» یعیدل وا نان راد ره ناطاس ریما هدقدنل وا قق

 نفد هنس هار تبولبروتک 4 هس ور نده ردا ی راه رش شون یدلیا لاح را



Ohی  

 « هئاح رهم € رەد تاب "یاس رناعلس “هنا اوبد هدا رس یک “اال وم ةف 0

 یکساو لام یارس یسه رب یراګ ریما "یار هطلغ ؛یسهناصول وم وب یک

 هیارط «یمهیکت یراخح یهدننابفنوا “ یرلماقم هشرش ٌهقرخ یهداشاب ىلع

 ؛یسهعشچ و یسهرانمرب هلبتقوم یکی راکب ؟یسهیکت هجملدوس ؛یسهعشج و یعماج
 تسایسو یماشناو تباتک "راهقنالب راهعلق راریبک ضوح هدحاف و هطلغ
  تامادقاو تای یرلنوبامه علاط یدیا ناشلا لیلج هاشداب رب مات یمارجاو
 قحنا یدبا لومأم یتمدخ الدعو ًافیس هدایز اهد هسلوا قفاوم هنر هناک ولم
 ۰ ردشلوا اف یسیلاع مودحم هچعلاط

 كنراترضح ناخززعلادبع ناطلس ( یدنفاندلالالج دوم هدازېش )

 ناوا یرد بودا دلوت هدنرب یعرکی كنلوالایذاج ۱۳۲۷۹ ندنسیلام بلص
 . یدیشلواقیرف و اول قرهلوا دبقم هدنکلس یسهناهاشرک اسع هبرح هدنننطلس

 یکی كنسهایذ ۱۳۰۵ یدلاق وفعم ندنتمدخ هدنل والایذاج ۳

 ؟ردشلدانفد هنس هب رب عماح یکی یتوک یمترا بودا تافو یەک یحدرد

 "ید قتم “فيقع «لماک “لقا

 ( ناطلسلا داهن تعاعت هاشدایداش دنوادخ )

eناخروا  ah A ٩ج E Eهد ۱ بودا 2  

 قکرروی قیرفت 7 ندادعا لو یمالسا یادش بونازق ا

 ځم ههاشداب هلا دایرف كرديا عنم راشواچ هدقدل وا هچوتم كمرو و

 روفسه و شمروا ندنکبوک هدننرقت بولیر و نذا هلکعد ردراو مئاضورعم
 یس هشطب هاشحا ردشل وادهش جد یزاغو هد هس دل دیا هرابهراب هلم وعام:

 ' شب شقلا یرع یدلدا نفد هدهکرکچ هدهسورپ یرابم شعنو هدهوصوق
 هيلا طس و "ولی و هنر وا « یسهبلح « ردلاس ر زوتوا یتنطلس تدمو هنس

 یلیو نوزوا “ولنور دیک وب ؛ولشید ریس “ولشقاب نیهاش ؛ولزو یمرکد
 4 .هنرز وا یهالک یولوم یدبا ةیسلانسح و لداع 3 مع رک ؛مدقم ؛عیجش یدبا

 ح و رحم نک

 هن وامه e هژمرلسا راهظا بوق ندنسهن ر وا رات وم شولیم لارف نشود

IRINی یک یی نوک نیت شور زنش  

RITUAL TEیوتاب تام راد زا یر نم اب سد ی یا  

 ORF TOTTI قرص اف نان

 توجه



 ی یا از تک نی ی له سی یا ۳۹

 او و ی یو و ی ا

۳ in a age: 

en 

Sy 

 ا

 نارا هل را الود ایرنسواو هيسور یدنا دوج ولاردان دوجو رب هدنرابع
 هرانشد یک یلغوا ك یزانخو احراخ هلا ریکشلا دی دش یک ردات یهانش

 یدلىا جن یی رهعلق هطا و دا رغلب یدروب عفد یتا ڪم هلا هل اقم الحاد

 یدروتک هبهب رق وق یتسانب یعماج هیناقعرون بواب ینس هناطتک هبف وصايا
 ترضح یکرابم مدق ردندنربخ راثا یعب اق رازاو یعماح یسهلکسا راصح
 ۳ اتط هو رايد روب لاسرا هد 4 هنس هف رس ةر هنع یضر دلاح

 یدباب رک رب لزوکح ولزوک یهرکی ندفاص ماخر عارذ ۵۰ الوطو
 هنمان ناطلس هحاص یسهدلا و بواب همشچ ردققرق هداشاب ساق و هناك وط

 : رومابولوآ تاذ رب دیشر ولقاع شمروب تنطلسهرادا تاذلاب ریدروس دبق

  قوچ رو ۰ یدلوا قفوم هناحالصا قوجك. الخاد هلغلوا رهما هدهیسایس

 ۰ یدردشت ناکراوا رز وعیصش و لقاع وکز و نیطف

 ( ناطلسلا د وعم نان دو زراعت (

 (یونرضح یت نان دوم یزافا |

 كنناضمر ۱۱۹۹ ندنسیلام بلص كن راتمضحل وا ناخ ديما دبع ناطلس

 كنس هرخالا یناجب ۱۲۲۳ یدلبا دلوت یتوک یصنچوا نوا
 كنلوالا 2۷ ) ۹ یدل وسیع وق وفرش یرلنوناه سولج ینوک یجب درد

 یدلدیا نفد هنیرا هرت هدنرق شاط یلربنچ ردشملا لاح را هدنزوقط نوا

 هنس رب زوتوا یتطلس تدمو نوک ترد هامزکس هنس شب یللا یرارع

 ميج ؛تیهم ؟روقو ؛ودم'ردتقم ؛لقاع “ملام ؛ردنوک ترد نوا هام نوا

 نو ود عاط “يلعوأ حوصن "ی لغ واجزوط “هلا راثم هل وکه ددادغب یلنلد هب یدنا

 هلا ااو عفد یرایاه وو یی رلک» هرد شعشلکوک یک یلغوا قلی "یلغوا

 ,یغاچ وای رچردشلناداشکی ج یتیرط شهایف تدم هنسید و ییهس و رح تلاع
 تتکم « یه ربخ راثا » ردشمروب ثادحا یدیدج ماظن هلا اغلاو عقر

 ؛یرکسعرس باب یوق باب لام باب "هی "هیلدع ؟فراقم رک "هیرح
 ؛یرلعماج وپف موق هلیوک دوبنرا "یعماح هناضوط "ریبک دن یهدن وک هچاب

 منانمکیر هاف «یرهلغق هقجام * یمار ەش راف شوخ «دهناسر ٩

 هده وق ؟هسمردم هدنیمرتحش نیمرح "یصقا دج» "هام وراب ؛یسهلف قیرح "



 بس ۷۴ بس

 هدنکلصنک ردیم ودح كنرتضحلواناخ دمحم ناطلس ( یلج دوم )
 هدنبنج ینا دارم ناطلس هدهسور ردشلعا لاحرا انوعطم ۸۳۲ ید) وا یعا

 ِ ردشلدا نفد هده ر ار

 ردیم ودح كنب راترضح ینا ناخ دزباب ناطلس ( دوج هدازهش )

 هداسینفم ٩۱۳ یدلوا یسیلا وناخ وراص هرکصو ینومطسف یدلبا دلوت ۰

 نفد هنسهرت ینا دار ناطلس بونلوا لمل ههسور یثعن ردشل وا توف

 بول وا یلامهلفراعم بایرایسلحم یدنا لضاف “ماع رهام هداشناو رعش یدلدیا
 یلعواجوا "رلیدا هدنناب "یعمال "یتاذ "یناجت ندارعش یدرداناسحا هنریره

 ۰ یدلاق یسهعرک ربو

 ردیمودخحم كنيناث ناخ دیزباب ناطلس نب هاشنهش هدازهش ( كى دوم )
 ۰ یدلدا نفد هدنراوج اف ردشللا تافو هدلونناتسا

 یعودح كن راترضح لوا ناخ نایلس ناطلس ( دوم هدازهش )
 «نیداق یسدلا و»یدلدانفد هدعلس ناطلس یدلیاتاف ومدنرفص ٩۲۷ بولوا

 ۰ ردشه وا نفد هنعماح هدازهش هدننافو

 ردیمودح كن رلترمضح ثلاث ناخ دمع ناطلس ( دوم هدازهش )

 ناوجرب هدنشاب یتلا نوا یدلدا توف هدنسید یمرکی كنسهم این ۱
 هد هنسوب جد یسهدلاو ردشلدانفد هدنک وا ینارحم یعماح دجحم ناطلس یدیا

 ۰ یدا رویغو عج ردشلوا توف

 ( ناطلسلا دوعس ناقاخ دوبعم ٌهفیلخ )

 ۳( یرلترنضح لوا ناخ دوخ یزاغلآ )

 . اب یصچ وا كنمرحم ۱۱۰۸ ندنبلص كن رات رطح یناث ناخ ینطصم ناطلس
 یحند نوا كنلوالاعیر ۱۱5۳ ردشللا دلوت ینوک یحند كنناضهر ۷

 ندنغلمالس هعج ینوکیحنزکس یهرکیكننرفص ۱۱۸ رایدروب سولج یتوک
 تا ییالوط ندفعض نالوا هدنجازم هدنسارا وبف روم هدندوع ند هبف وصايا

 .  یدلدبا نفد هنا یردب هدنسهبرت مماحیکییشعن ردشعا حور ےلست هدنرزوا

 3 ن دشار یافلخ یھس لداع رد « ضرا بطف«یراب لظ » سولج چ رات

 و



E 

 یراص :لئام هب وصک وکه ن لکوک » هتشنل یدیا صاشو خاص تم ؛ الع بح

 تاز دم یا * اذک + ردہک هراصح هغلوا نیما ندع هايس # ردنک هراب

 ملودو ند یادعا بولغم هوا مرام وا « هلا راز دجا +

 ۱۱۱۰ ردیمودحكن راترضح ینا ناخ نط صم ناطلس ( دم هدازهش )

 هدنزکس نوا كنمرع ۱۱۱۵ هلا دلو یصچوا یمرکب كنلوالا یذاج

 ۰ یدتا تاف و هد ردا

 ردبم ود كن راترمضح ثلا ناخ دجا ناطلس ) د هدازهش )

 اوا کس نوا كل والاعیر ۱۱۱۸ بودا دلو هدنسیدب كننابعش ۷

 ۰ یدلدا نفد هنسهبرت عماح یکی یدلبا

 ردىم ودحم رکد د كن رات صح ثلاث دجا ناطلس ( دمع هدازهش )

 هدهنردا ینوک ۲۱ كنسهرخ الا یذاج ۱۱۲۵ بودا دلوت هدنناضمر ۶
 ۰ یدلدا نفد هثدطاراد هداروا ردشع | تافو

 ردیم ودخحم رخآ كن رتمضح ثلاث دجا ناطلس ( دم هدازهش )

 هدنزوقط یهرکیكنل والاعیر ۱۱۷۰ بودا دلوت هدنزکسنوا كنمرح ۹

 هنس هرت عماج یکی بولبق یدنفا مالسالا میش ییزامن ردشلبا تافو ان قم

 ندییسو یدا قودص عبطلا مقتسو قولخو حّرعو سنأتسم یدلدا نفد
 ۰ ردشلنا عییشت مدآ كنشب نقف

 ردیم ودخح كنراترضح ثلاث ناخ ینطصم ناطلص ( دمت هدازهش )

 توف ندکعچ هدنشب كنرفص ۱۱۸۵ بودا دلوت هدنزوقط كننابعش ۰

 ۱ ۱ ۰ یدلدیا نفد هنسهبت یرد ردشلوا

 . ردیمودخم كن اترضح لوا ناخ ديما دبع ناطلس ( دم هدازهش )
 توف هدنشب یمرذی كنرفص ۱۱۹۵ بودا دلو ینوک یحدب نا ۱۹۰

 ج یدلدا نفد هنس هب رت یرد یدل وا توف

 ۲۲۹۱ ردیمودخحم كن رلتضح یناثناخ دوم ناطلس ( دجگهدازهش )

 ۰ ردنوفدم هد هیناثعرون ردشعا تافو هدندمزا بودا دلوت هدنن وا كنناضمر

 اسود تن راض یا ناخ دوج ناطلس . ( نه
 هدنسیتلا كنمرحم ۱۲۳۸ بودبا دلوت هدنسبتلا یمرکی كل والا یذاج ۷

 . .یدلنا .لاح زا 13
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 لوا 2 ناطلس یدلبا را نکیا ریغص بودا دلوټ هدن رقص ۱.۰۳ : 7

 ۰ ردشلدا نفد هنس هبرت 1

 ( ناطلسلا امن لدع ناقاخ ادخ ةفيلخ ) ۱ 3
 ( یراترضح عبار ناخ دم یزاغلا ( ۳

 یرکی كنناضمر ۱۰۵۱ ندنبلص كنب راترضح ناخ ےھارہا ناطل ِِ

 هفیفع یسهبراج شابو « شونلک اب زانلک » یسیکصاخ شابو یرهدازمش قر ۶ یو جوا تنمرع ۱۰۹۹ بولوا تاو یرتوبا سو اک ینوک ی حجنزکس نوا كنبجر ۱۰۵۸ یدلوبعوقو فرش یرلتدالو ینوکی جندب 1
 كن رخ الا عیر یسهنس ۶ ریدتا تماقا ءدم یاد نانلق صیصخت لارا داق ۱

 "هدلا و هلبا لقن هلوبناتسا یشعن یدلیا میعنراد لاحترا هدهنردا یتوک یجنزکس

 بول واضاب طول هلا ترج یراهرشب یدلدنانفد هعماج یکی هننابیسهم ربح 1

 نسح عماول هدقدنلوا رظن هیرلکرابم هجو یدنا ریسلا یکلم ةروصلانسح
 بولوا فلکت ین ییابساو تخرو یراتسدو هماح یدا رولوا رهاظ ناو

 رامتخا یعدق زرط هدنرلسولج یرلترضح ناخ نایلس ناطلس یرل ردارب 4

 هردق ولکوتم هدهسیدنلوا ضم ریادل ضقب غارفلالبق هنرانوبامه تاذ یدلیا
E 

 ەهلىسەدايز هراکش ودص یدلبا ضبوفش لز م یادح ردق ییشیا هغل وا عناق 3

 . بوک هدهنردا یتنطلس مایا نکا ردراشمنوا ناتخ سولا دعب یدیا لئام
  هدهردا یحدتلود ناکرا ردشلدبا هرادا هلبا ماقمماق دحج هنس لوباتسا تن

 ۳ ماکعا هدنرن وامه ذهع یدلوا ماد ردق هنلاس ۱۱۱۵ لاحو بودا تماقا
 ۱ چر هدنقح هنازو ینازرب هلیس اونف هداز یضاب هنرزوا هیعرث ؛هلیلح
 زوتوا راسو نرهج و ناعو هجافو درک هدنرانونامه مایا ردشف وا ارجا

 درک ردشلدا هصاح قرەلوا هیات ةعفد یرهش هلا و بول وا جن علق

 | یودجو یلیرپوت یدلوبعوقوفرش نواه تعزع ردق هرانف رهشیکی هدنرح
 . هرادا نسح هللا لاغشاینیدنسم ابظع ترادص هنس ید یعرکی قلعتمو

 1 ندنفرطیرلهدلاو ردشلک هروهظ هب رح هدلعاشم هنس جاقرب هرکص بودا

۱ 
 , تمه هصلیخ هنلاکا هکردشلو ماتخ هد ۱۰۷۰ فیرش عماحیکی نالیدا اشنا

1 
13 
8 

 نسع یدروب اشزا رےەم ر هداشابد واد و ییس هعلو هطاهجز وب ردشهروب



 تو ۳ رک 9

 س ۹ ۳
 یکا فک مادی هایم كنابغش ۰ قرول وا یسبلا و ناخ وراض یدلیا د) و هد

 نقد هدنعف وم یعماح هدا زهش تولي رو هل وماتسا یتثعل 0 وا توف هدنشاب

 « هدازهش » هکی دلداب مماحر ول هرانم یکیا هنن راوج و ه رب ر ه رز وا یدلدبا

 یخ و تنافر ه دنهح كن رد یدال وا شنا هس ردع و تراع روند یچماح

 هد ۷ ردم ود ا زاب هدا زهش هدا زنايلس A LE 2 ) ك رې (

 ۰ ردشلدا نفد هساوبس یثعن یدلوا هلا یدوعوم لجا هدنارا هلرد

 نس هد ۳ ردىم ود ی رات مصح یا ےل ناطلس ) ره هدا زهش (

 ۰ ردنوفدم هدهناعلس یدلیا لاحرا هدنرفص

 ( یزاغلا ن ناف اخ مظعم ةفیلخ ۱

 ( یرلتمضح ثلاث ناخ دم ناطاسلا (

 یحند كنسهدعقلایذ 4۷4 ندنبلص كن راتمضح ثلاث ناخ دام ناطلس

 هدنس ارح تراص هدناخ وراص قر هلق تعاس یکا هحابص یتوک

 نوا كل والا ىذاج ۱۰۰۳ ردشل وایلاو هاسینغم بقاعتم یتناتخ یدلیادلوت

 یدتنا لارا ینوک یجند نوا كنبجر ۱۰۱۴ رلیدروب سولج یتوک یصتتا
 نوکنوا هامزکس هنسید زوتوا یر یدنل وانفد هدهص وصب رت هدهبف وصایا
 هدقایا نوکسچاق راب ةا یتافو ردنوکرب هام یکیا هنس زوقط یتنطلس تدمو
 مان بول واتعاج موادمو عروبحاص مرکو ملح ةريسلا نسح رد هلفل هتسخ

 هلا یتا هدنرفس یرک ا یدا یداع قمروب مایق دمت وا داب یهانیتل اسر
 یدنل وا مش هدننامز یرلهعلقسا و نیت رامشاناب ی رک. ۱ شنا تاک ا ی: رفظم

 یدنل وا نفد هدناب یرد هدنناف و ردسدح وز اشا دواد ) ناطلسیرلهع رک )

 تدم زا هدوا ردس هح وز شان ینطصم ماقهم اق ) ناطلس یرل هع و کت

 8 رد وا توف هدنف رظ 1

 < رد وا نفد هناا یرد یدلیا لارا هات ۷ میر ۰۰

 ردىم ود كن رات رطح مدار ن دا م ناظلبس ) رر هدا زهسس (



ِ 
  ESبو ۱ 1

 ینوک یتا نوا كسمرحم ۸۰ یدروب مازعا هنفلتا ركح ينعم یهیلآ

 هدمزویکک هخدرد كنل والا عید مدد رایدوب سولح انا هدنلاح را یردب

 نوک چوا یمرکی هام یدب هنس جوا یلا یرع یدتا لاحرا هدنرباچ روکت ۱
 هتداعسرد ندهنردا ینهنطلسلا راد ردهام جاقرب هنس یکیا زوئوا یتنطلح تدم 3

 ردشلدا نفد هتسهبرت تکو یچاح بولیروتک هتداعص رد یشهراید روم لع ۱ ۱

 ولنول ضای طولخ هلایزمرق ولزوب یزمرقمسج ولبوهتروا «یراهلح» ۰

 | عش “بيهم " لداع " لقاع " یداولنورناغوط " ءایسو قوچیاقصو جاص
 .  هدرنو قمروب سبلت ینس هوسک الع هلا لرت یتسابل یدادجا بولوارویغو

 ام ندیسو هدلوباتسا یدبا رارروی تبحاصم هلرانا ابرثکا ردشلوا عقا و
 . جو یرلهماح بونا " هفوصاا بواوا رک یئاریخ ردشلوا الّسفو الع

  نضخبوا هدردمزکمندردرد هنفرطییاره كتعماح ناف رد رکوب ین
 1 یدلها زاهظا قیرمش رقكن راصنا بول ابا تضح یسهنسحق ردشفل وا هام 13

 | هد ۸۵۷ ( قاحو ) ردسهدرک ان یرادصسم كتراصح یلوطاتاو هلق ید
 یزواشاط "زونا رلیدت وا رهظم هنا دح Cos نصف » رایدروب فی وبناتسا

 |  "ولادم"نادفب "قالفا ؛هرصاما نوزرط بونیس سودروک «هکلاخ "هدرهون .
 ۳ ا راصل رت زوير "راصقا "ناصیلا “كمر "دنسوب "دصاب فا "۲
 "هسنولوا “قازا «هفک ؛بوکنم "هکقلت ؛ كانمرا ؟یقرمش راصح هرق هی الع 3

 هدنوک قرف یتیراصح یبا مور هد ۸۵٩ عرف «ینعل *هطا هجزو «هردوقشا 7
 ًةنسلا ردیسهج وز یسهع رک كلراهدنفسا یزغوا ردقل وذ یدلطا ماعاو اشنا

  eنوردنا ردا دارت لیخر تنطاس موسر هدشامز یرهل وا ۱

 بابرا هلئروصو بوقنچ هلتالوو ترازو تاذ هجفرب نیطف ندنوبامه سیا.  ٠
  ۲ ِ E 5أ
 ردشلا دا تص ۰ 1
1 ۶ Re, 

 ۳ ندن دا دال وا كن ات رض> ینا 3 زاب ا ) رع هدازهشس (

 | بوناوا لقن ه هسورب یشعن هللا لاحترا هد ٩۱۰ ىدا یسیلا و هفک بولوا
 ۱ ۰ یدبا ردتقمو ردم ردشلدا نفد هنعهبرت لوا ناخ دارم ناطلس

4 ِ ۰ ۱ : ۰ 1 

 | قاجس ردم ودخم ین دیزباب ناطلس ن هاشنهش هدازهش ( ك دم )
 ۱ ۰ یدلدا نود هدن را وحیرد هددس ور یشعن یدتاتاف و هد ٩۱ ۸ ت وا وا یکی

 ۱ ٩۳۸ ردیمودحم كن راترضح لوا ناعلس ناطلس ( دم هدازهش )

  E ۱یی  EK 5 2 ۳رھ 4 ۳
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 رد اه

 A4 دهم ددا عاعجا هدهطقن ر هدنس هرادا رز ینهینس تل موع

 یروما اذا لقتس ردلاس ٣٣اب ٤۳ یرع یدلیا لاحرا هدنلوالایداج

 تداعسرد ندهنردا یشعن ردلاس زکنس یتنطلس بیقر البو زوقط نوا
 « یرلهلح » ردشملدا نفد هدنرف یعماج بونلوا لقن ههسورب هل رط

 یفللزف ولنول ضای رعشلادوسا ولشاق قاچ ولهرهج رودم ولیو هتروا

 روبص تعاجش بحاص یدبا ولتعسو یسارا یرلفنکو سکوک بولوا بلاغ
 هفدص قوچ هنسیلاها نیمرح اصوصخ هبارتف یدبا روفو * بیهم “ رویغ

 یدادحا ىسەسيلاو هماع یدا رلبا E ماعطا ییارقف نوکره تور و

 سسؤم هلا صالخ ندنارحم یکلمو ندنت زف هنس روا یتنطلس یدبا هدنزرط
 نوساسص كياح یرغلاک هیسوط هدن ران واسم نامز ردشل وا تلود 6

 هدنافو یدلیا ان یتشرش عماج لیشپ هدهسورب هد ۸۲۱ یدنلوا صلع

 ندقاصس دهع یلو یسهشاط هبرادحس یدنلوا مک نوڪ قرق یرلهزانج

 بیبط رایدرنسوک ییسوزرا كليا تیر یهاشدا بوبا ربص ررهلک

 یک شو ط یج ییس بووف رامدآ هندرابور دیک یتسهسیلا كشعن نازوزک

 بود «زکیمروی ریجمت ردزسنحار نمدنفا رامدآ هر» یسودنکو شمزسوک

 جوزت هکب مس اق هدازکب رایدنفسا ( ناطلس یرلهع رک كوب ) ردشلنا عفد یرانا

 هداژ لرادام ) ناطلسیسهع رک ك چ وک ) ردشانا تافو هد ۸ بولیروب

 ۸9۰ بود یک هج بق اعتم یتافو كنجوز بونلوا موز ه یلج دوم

 ۰ اردنوفدم هدنزاوج هدسکیا ردشعا تافو هرکص ندنح رات

 ( عشا وب لضاف ناقاخ لداع هاشهش )

 ( یراترضح ناخد ناطلسیزاغملاو )

 هدنبجر ۸۳۲ ندننواه بلص كن راترضح ینا ناخ دارم ناطلس 1

 هنماقم هل باج هب 4 رداافعتسالاب یرد هد ۸۷ نکیا یناریکحاسینفم و شم ادلوت 3

 ییرفافنا هنهیلع كنم نا ركح اوروا تلزعو ردشهکچ هاسینفم بوروک

 ردشفلوا بصن یرادرس رکاسع هلبلج یراردقیلم ردپ قافتالابهلکلیا جات
 راشم یعودخحم هل رشت این اٹ یت هدنراش رشت ه هنردا یردب رفظلا دعب ا



EÊنم  

 یحدرد كنرلتضح ین نا,دوجم نانطلس (نداق تلف زب ربل )

 دهوا كتمرکم ح وز یدلیا فو هدنسید نوا كناضمر ۱۳۲۸۱ ردیلابقا

 ۰یدلدبا نقد

 ( ميلا لصف )
 ( نوتاخ هعبار نولنام )

 . ناخ ناشح ناطلس بولوا یسهعرک كنیلابہدا ندهلا ءایلوا رابک

 هددسور هد ۷۲۰ مدقم هام جوا ندنج وز یدیشعروب حوت یرلترضح

 ۰رددالوا كنوب یراتضح یزاغ ناخروا هللا اشا نیدلا "الع یدلوا توف

 ( ناطلس هدلاو ےسوک رکی هام )

 هلا ناخ دارم ناطلسو یسهجوز كنرلتضح لوا ناخ دجا ناطلس
 ندنلاس ۱۰۳۲ ردسهدلاو كنارضح ساق هدازمشو ناخ مارا ناطلس

 تافو هدناصمر هنتسوا قرهلوا تنطلس یابلع دهم ردق هنلام ۱

 افرمش یدلیا ان یتعماح یغاوق یلوطانا هلا یعماح یلبئثیج هدرادکسا ردشللا

 ۰ ردراو یرلفتو ه هاو ابطخ و

 ( ناطلس هدلا و هزو ریف هام )

 یتا ناخ نام ناطلسو یسهجوز كن راترضح لوا ناخ دجا ناطلس
 هبحاص ردشلدا نفد هدلاخ ترضح هدنافو ردیسهدلاو كن راتمضح
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 ۰ یدا تاریخ

 ندنرلنداق كنراترضح یناث ناخ دوم ناطلس ( نداق بابا یلثم )

 ۰ ردشلدا نفد هنسهبرت ناطلس هدلاو هدحاف هدنناف و بولوا

 ( ناطلسلاروق و ناقاخ رویغ هاشداب )

 (یرلت ضحل وا ناخد یلجی زاغلا)

 هد ۷۹۱ اب ۷۸۱ ندنسیلاع بلص كن راتضح لوا ناخ دب ربا ناطلس

 یتیراوجو هیساما یفیدنلو یلاو هدنلاحتراو تراسا كنرد یدلیا دلو
  هلوا رهظع 4 هبلغ بودا برح هلا ناعلس ربما قلارارب هلا هظفاحم نسح

 هد ۸۱١ ىدا شالا هظفاحم ینلالقتسا هلتکرح هناظقتم هنس زوقطو شمام ۰

 بودا مزهنم ۸۱١ یبیلچ یسوم نالوا بلاغ براب هللا یلچ نایلس



  eyسس ۳۳۰۲

 ات و

 دهش وقضهد ربعج ةعلقی رد ردیم ودحت كه (شزاهلس (كیدغ وطنوک )

 ردشلیاتاف وهداروا بودا تدوع هناهام هللا نیکتروقنس یردارب هدقدل وا

 ۔ هع رک كن رترمضح ناخ دمع حا وا ناطلس ( ناطلس ناخ رهوک )

 ناطلس راهبک یسهدلا و هدنلاص را یدنل وا ځور هاشاب دمع یلروغوا ردیس

  .یدلدبا نفد هناي

 ردیس هع رک كن راتمضح لوا ناخ دجا ناطلس . ( ناطلس ناخرهوک )

 ردشف وا جوزت هاش شوایس هد ۱۰۵۳و هاشاببجر هدعب هاشاب دم زوک وا
 ۰ ردناطلس مئاح هیفص یسهع رک یدل وا توف هدعب

 ردیس هم رک كن راتضح مبارناخ دارم ناطاس ( ناطلس ناخرهوک )

 هرشلوا توف هدنکلهک بودا دلوت هدنرخالا یذاج ۹

 ردیس هع 3 كن راترمضح ناخ مهاربا ناطلتبس 1( ناظلس نا ره وز

 هدهنردا هدنزکس كنلوالاعیر ۱۱۰5 یدا یسهج وز كناشاب دمع هدازشواچ

 ۰ ردشلدا نفد هنعماح هدازېش بوابروتک هندامسرد یثعت ردشلناتاف و

 ودیسهبرک كنرترضح ین ناخ دیزیاب ناطلس . ( ناطلس لولمرهوک )
 اشا لاز هدیوا هلا توف هد ۹۰۷ ردیسهجوز كناشاب دمع هداز نیک هقود

 ردناطلسماخ ( هاشلسف ) یسهعرکو ( كب دجا ) یمودخم یدنلوا نفد هنیتکع

 ۰ ردرا و یسهلالس ندکی دچجا

 ردیسالع رک كن رتضح یتا اس ناطلس ( ناطلس كولم رهوک )

 هزکصندننافو یروز ردشفل وا وزن هباشاب هلا نادوبق هدنس ها ی ٩4
 هدنتطلس رخا واكتلاث ناخدارم ناطلس یردارب هدوعلادعب ردشقک هف مثمح
 ۰ ردرا و ید هس رذم ۳4 هداشاب حارج یدلدا نفد هنس ر ی رد یدندا لاح را

 ۳ یجدرد كنرلترضح ناخ زیزعلا دبع ناطلس (  نیداق یرهوک)

 نیدلا فیس یدلیا لاصترا هدنشب نوا كنسهما یذ ۱۳۰۱ بولوا یتیداق
 ۲ ۰ ردسهدلا و كنب رات مضح یدنفا

 ( ماللا لصف )
 بولوا یییداق شاب كن راترضح ثلاث ناشحم ناطلس ( نداق البل )

 ۷ 1 ۲ ردهوفدم هدنس هعچ قلیرا یدلیا تافو هد ۹

# 



 ۰ رد وه هدیفیدلوا یسیلاو یلیا هجوف

 بافت

 ندنرل هدازمش كنراتضح ثلاث دارم ناطلس (دوفروق هدازبث)

 ۰ یدلدانفد هنسهبرت یرد ردشلنا لاحترا هد ۱۰۰۳ بولوا بول وا

 ردبس هع رک كن رلت مّضح عبار دارم ناطلس (ناطلس ناعیمسا اق )

 هدنرصع عبار ناخ دمع ناطلس ردشلدا جو زتەباشا دجاكلمهدننابعش ۸

 رب هداشاب ىلضف ردشلدا نفد هنسهبرت هبلا راشم هاشداب ردشلنا لاحت را

 ۰ یدلیا اشنا بتکم

 ل
 ردیسهم زام "دلاو ین ناخ دیزاب ناطلس (  ناطلس هدلاو راک )

 ره وکو نداق ىکا هب هص وصح ةبرت هدنرق یسهر ناح دمع ناطلس جوز

 ۰ یدلدبا نفد رار هلا ناطلس ناح

 یحدرد كن رلترمّطح ناخ دا ديف ناطلس ) نداق لاج لک )

  یدال وا یدنل وا نقد هعماح یک ودا لاحرا كن رفص ۱۳۸ ردشداق

 ۰ ردرلناطلس هعفرو همطاف هم وح ص هرات طح یدنفا داشر ولتاحن ولتلود

 ( ناطلس هدلاو هللا هما شونلک )

 ناح طصم ناطلسو یمیکصاخ شاب كن راتمضح عبار ناح دم ناطلم

 ۱۱۰۶ هلغل وا یرلهمزبحم *هدلا و كن رتضح ثلاث ناخ دجاو ناطلسو ینا

 هدهنردا یتوک یحمزوقط كنسهدقعلا یلدا ۷ ردراشل وا العدهم هد نڪ رات

 هنعماح هدرادکسا یقرهنلوا لقن هتداعسرد هلا هع یکرابم شعن ها لات را

 ییردقاو هبغا ر هنأربم تاریخ یدبا بیرق هشب شع یس ردشق وا نفد

 هنکصاخ هدهمرکم كم بول وا هف راصهدل وب وب
 هدنفل داق شاب ین :اربح و ترا

 تصعواشنا یتعماح یکی هطلغ هدندهع یرببک مود ردشمروتک هدوج و

 1 یربغص مودم و ابحا یاروا كرد جارخا یرایمذ یکدنسرا وح یععاح

 ردعشج هدهریاسو هدنلوب محو شما انا یتعماج یهدرادکما هدنتطلس

 ۰ ردشعاب رلایپسلسو رایر وکو

 ردیهودحم كننرتضح یزاغ لرفطرا (بلا ردنکاب بلا زدنوک )

 هدن رح رهش هجهرف بونلوهدداهج و اض هلا یراتضح یزاغ ناثع ناطلس

 روند ۱ ماج یللیدنف ) هنجاغا ماچ نالوا هدلحم یغیدل وا دهش یدل وا دیه
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 .یدلیا لاحرا ةدیهشهدلج عض و هد ۱۱۷ تولوا

 ردیس هعرک كنراتمضح ناخ دیحا دبع ناطتس ( ناطلس هيف )

 هداف یدلیا لاترا هدنسیکیا نوا كل والا عیر ۱۲۷۳ قرهلوا هریغص

 ۰ یدنل وا نفد هنسهبرت اطلس ه ربنم

Jفاقلا لصف  ) 

 نس ردیمودح كس راترضح ناخروا ناطلس یزاغ ( یلچ مساق )
 ۰ ردنوفدم هد هسور یدتا تافو هدنرغص

 ا ودع کرت رضح ناج زاب مدل نا
 ریما كهیلا راشم هلغ و هدکلرب هللا یلجیسومیردارب بول وا ریغص هدنتافو

 یدیشلفارب نهر هدندزن روطاربعا هدلوبناتسا هدنتع ع هرح هلا یلج نایلس

 » رداوص ریغیرلعا دعینود ییلجلرغط را دل راخروم » ردهداروا ینافو

 ثلکب ندلا ءالع ندندافحا كن رتمضحیناث دیزباب ناطاس ( كب مساق (

 بوروتک هبرحهدکل رب یتوب یروغوصناقیدلاق هدزصم هدنناف و یردب ردیلغوا
 تافو هد ٩۲۰ بوتوط ك ریخ یلاو هرکص یدنلقاص هدرصم مازهنالا دعب

 ۰ یدلدا نفد هداروا وا

 ناطلسردىم ود كن راتمضح لوا نزاع تفت هد ام 1 (مساق هدازهش)

 ۱۰4۷ نکیا هدنشای شب یرکی ردراردارب نولال كنبراترضح عبار دارم
 ۰ ردنوفدم هدنسهبرت ثلاث دارم ناطلس یدلیا لاح راهد

 ردندنرلیداق كن راترضح یناث ناخ دوم ناطلس ( نیداق یر )
 ۰ یدلدنا نفد هنسهبرت ناطلس هدلاو هدحاف هدنناف و

 ردیمودن كنرلتمضح یناث ناخ دیزیاب ناطاس ( دوفروق هدازهش ) 1
 هدنرلاحرا كنم راترضح ناخ دمع ناطلس حاف ردشلیا دلوت هد ۹۷:۱ ۹۷۲
 . ىماقمناق تخيب ةحصلا لجال ردق هنفمثت كنراردب هلففلو هدنداعسرد "

 هرصم هدنسولج ناخ ےلس ناطاس یدلوا یسیلاو ناخو راص هدمب ردشلوا 1

 ه هس ورا یشعن هد ٩۱۸ یدلد احا هلتسدرد هدندوع ه هکت یدتا تم نع ٣

 هدازېش رب < لضاق " مع ر دشلدا نفد هنن راوج ناخروا ناطاس بولیردنوک 1

 رهام هدرقیسوم یدنا عج یی هدوفروف هدهقف هلجزا ردراو یتافلأت بولوا 1
 ۰ ردشعاب ورشپ بول ا 1
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 ىم هع رڪ كنرلتمضح ناخ ديجلا دبع ناطلس ( ناطلس هما )
 بلاق ىلع هد ۱۳۷۰ ردشلبا دلوت هدنرب یعرکی كنن اضمر ۱۳۵۰ بولوا

 بودا لاحترا هد ۰ یدلدا دقع هباشاب یرو هد ۱۲۷۵و خور هاشاب

 هدنمرح ۱۲۷۹ ( كب دجم دآوف ) یعودخم هدنشاب چ وا یدنلوا نفد هعماج یکی
 ۱۳۸۳ ( ناطلس مناخ هیفطل هنیما ) یسهعرک هدنشاب قحم یکیا یدلوا توف

 «ناطلس مناخ هلیج» ځد ندنلوا جوز یدلیا تافو هدنسیمرکی یلوالا عیر
 هدنسهلکسا ناتسب ردشل وا یسهعرک رب شا تافو هدنجما نوک جاقرب هدنمات

 را ردن وفدم

 دبع ناطلس تن ناطلس هلیج ولتصع ولتلود ( ناطلس مناخ همطاف )

 ۱۳۰۷ ًازواصم یتشاب نوا رد راهم رحم ةع رڪ كنراترضح ناخ دیحا
 ۰ ردشلدبا نفد هنناب یسهریشمه هدنسهجناب اف ردشلبالاحترا هدندرد كنبجر

 ةعرک كن راتمضح نانطلس هلیج املا راشم ( ناطلس هيف )

 كنسهرخالا یذاج ۱۳۰۶ یدیشغ وا جوزت هکب یربخ یالارم ردیسهرک

 بانج » ردشفلوا نفد هدنسهجماب اف ردشعا لاحنرا ینوک ىجا ۳ 7

 « نوسروی ناسحا لیوطرج هنسهرباس دالواو هنراهم رح "هدلاو قح

 ندیمرکب كنرلتمضح ثلاث ناخ دارم ناطلس ( ناطلس هبرخ )

 جوز ردرب ندنرا هعرک زمکیدلی هلوآ بایرفظ .هنعما ندنرلهع رک زواج
 ندنتلع كچ هد ۱۰۰۸و ۱۰۰۷ یسبژثک | كنراهریشمه رداشا دجا اغا
 ۰ رلیدنل وا نفد هنناب یرارد ردرلشلیا لاحرا

 كتبنا دزاب ناطلس ن دوفروف هدازهاش ( ناطلس مناخ داشخرف )

 یداب بتکمر هدشاطلزق یدنلوا جوزت هب یدنفا یلابدمش یتاکرس ردیسهعرک
 *یدلدا نفد هنسهرت هداروا هدناف و

 هیبص ردیسهعرک كنراتضح ثلاثناخدجاناطلس ( ناطلسهنادرف )
 ۰ یدلدبا نفد هنس ه ریطخ یعماحناطلسهدلا و یدلبالاح راهدنلاس ۱۱۳۰ نکیا

 ردس ودحم كنرلتضح ناخ ديلا دبع ناطلس ( دج دأوف هدازېش )

 ردشللا تافو هدنزوقط یعرکب كنلاوش هنسوا بودبا دلوت هدننابمش ٤
 ۰ ردنوفدم هدعماح یکی

 ندنرالابقا كن راتمضح ثلاث ناخ طصم ناطلس ( نداق هیهف )
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  ۲.ردشغلوا نفد هنسهجتاب یعماح هدلاو یدلیا لاحترا هد

 رد خد كن راتصح ثلاث ناخ دجا ناطلس ) ناطلس همطاف (

 هدعز هباشاب لع راریلس یدلیا دلوت ةدنسکیا یم رکی كنل والا یذاج ۹

 اھا ادیدع یییدحص»یشابیزرد هد ۰ یدلدباخوزت هاش مهار بای رهشون

 داشنا ین رات « لوبفنوستبا كعماح هللا ناطلس همطاف » یسیلامردیدلیا

 هدنسه ریطخ عماح یکی یدلیا لاحرا هدنسید نوا كنجر ٥ ردشمروب

 ( كب دم ) یعودح یدلیا اشنا اددح جد يا ندلا لصم یدلدا نفد

 ۰ ردشلدا نفد ه رق یسهدلا و هلا لاګرا هد ۰ اشاب مها را نا

 ۱۱۰۵ ردندن ران داق كئلاث ناخ دجا ناطلس ( نداق هاش ا همطاف )

 « ردشلدبا نفدهدنسه ریطخ عماح یکی هلا تاف وهد

 نداشاب نطصم یراص یوز كناطلس هلاص ) ناطلس ماح هیطاف )

 ردشلوا جوز هکب مهاربا یردارب كچوک كناشا یبح ردیسهع رک نالوا

 ۱ مد a ناظر با

 ردیسهع رک كن راتضح ثلاث ناخ طصم ناطلس ( ناطلس همطاف )

 تافو هدنجوا یمرکی كنرفص ۱۱۸۰ بودا دلوت هدنسیکیا كنناضمر ۳

 «یدلدا نفد هنسهبرت یردب یدلیا
 ردیسهم رک كن راترضح لوا ناخ دیم ادبع ناطلس ( ناظلس همطاف )

 ندکهچ هدننوا كنمرحم ۱۲۰۰ بودا دلوت ینوک یصتلا كنمرع ۷

 ۰یدلدنا نفد هنسهبرت یرد یدلوا توف

 ییداق ىحتلا كلوا ناخ دبجا دبع ناطلس ( نداق افص بش همطاف (

 یعماج لرز یدلیا تافو هد ۱۲۲۰ ردیسهدلاو كناطاس ها ةبه بولوا

 ۰ ردشلدا نفد هلاروا هلکعا ریمعت

 ۱۲۲۳ ردیسهعرک كن راتمضح ینا ناخد و ناطلس ( ناطلس همطاف )

 نوا هدنزوقط نوا كناضمر ۱۳4۰ هلا دلوت هدنزکس نوا كنسهعا یذ

 لاحرا نداق شاب یسدلاو بفاصتم ییتدالو ردشلیا تافو هدنشاب ید
 «یدتا

 ندنبل ص كن راتضح ین ناخ دوم ناطلس ( ناطلس همطاف )

 ۰ «ردشلیا لاحرا هد ۱۲۰ بودا تدالو ینوک ید كنم رخ ۵6



 تست در

 ردیسهم رکكن یناثد زباب ناطلس ن دمع هدازبش ( ناطلس مناخ همطاف )

 ۰ یدلدا نفد هدوا ردشلیا لاګرا هد ۳

 لا كنبرا هم رك كن رلتمضح یناث ناخ معلس ناطلس ( ناطلس هما )

 دیلوت زقرب تیاهن یدلوا یدالوا قرهنلوا می. وزت هباشاب شوایس ردیکچوک

 ٩۸۸ ًاقاعتمو یسعرک هدنفرظ نوکجاقرب بولوا هلولعم ندییسوب هلبا
 یدلدا نفد هنس هرت یردب هدهفوصایا رابدلبا لاحترا یسودنک هدشابعش
 ع وارت هدنناضمر ۱۰۰۶ نکیاهدنشاب شب یمرکی یمودحلوب ردشعا ان هسردمرب

 ۰ یدلدا نفدهتنای یرد هدوا ردشلوا توف ةا بوتایهغات هرکص ندنزام

 . یسهعرک كلوا ناعلس ناطلس ندم هدازهش ( ناطاس مناخ همطاف )

 هکب دمع هداز اشا نطصم یسیکب رلکب روزرهش رد زق كناطلس مناخ هاشامه
 یدتا لاحرا هد 4٩4 هسیا وز ردشللا تافو هد ۹۹۰ بونلوا ج .وزت

 ۰ رایدلدا نفد هنعماح هدازهش د یسیکیآ

 لیلخ ردیسهع رک كنرلتضح ثلاث ناخ دارم ناطلس ( ناطلس همط )

 ۰ یدلدانفد هتنابیردبهدنن اف وردشل باب وزت هباشاب رفعجهد۲ ۱۳هرکص هاشاب

 ردیسهعرک كنراترضح لوا ناخ دجا ناطلس ( ناطلس همطاف )
 وز هاشاب یطصم هرف ردکوب ندناطلس هدازناخ و كجوک ندناطلس هشام

 هاش فسو یمکبزوق هد ۱۰۷۸ هاشاب غطصم روش هد ۱۰۷۳ یدلدا

 «ردنوفدم هدنسهبرت یردب یدلوا توف الصاو هتخوضش نس یدنلوا جی وزت

 ىر تاجرترضح ین ناخ نطصم ناطلم  (ناظام هغ )
 "یدلدیانفد هنسهبرت عماجیکی بودا تافو هد ۱۱۱۱ نکیا هریغص بولوا

 ردیسهعرک كن رترضح عبار ناخ دمع ناطلس ( ناطلس همطاف )
 كنرخالا یذاج ۱۱۱۳ یدنلوا جوزت_هیاشا مهار یچقنرط ۷

 نفد هنسهرت عماج یکی یدلبا لاحرا بولاضوا هنضرم لس هدندرد یجرکی

 ۰ ردشل وا ناطلس اح هفر ندنل وا جوز یدلدبا

 ردیزق كعبار دارم ناطلس تف ناطلس هقر ( ناطلساخ همطاف )

 لقب یدلدا نفد هاب یسهدلاو هدناب هدازبش ردشلبا لاحرا هد ۹

 ید یهجوز اش دمع

 ردیسهعرک كعباردجناطلستف ناطلسموشلک ما ( ناطلسمناخ همطاف )

E - 

E. 



 ا

 ۰ ردهلوفدم هدعماح

 ۱۰۰۳ ردیمودحم كنراترضح ثلاث ناخ دارم ناطاس (رع هدازهش)

 ۰ یدلدنا نفد ههیفوصابا هلا اضف توم هد

 هل یرد ردیمودخم كن راترضح ینا ناقع ناطلس ( رع هدازہش )
 ناطلس یدلیاتافو هرکص ندنلاګرا یرد بودا دلوت نک ر دیک هنبرفس

 ۰ ردنوفدم هدنسهبرت لوا ناخ دجا

 یرد ردیمودخحم كنرتضح ناخ دیزاب مریدلی (  یلچ یسیع )
 ح راخ هددسیدلک ها هب رکسع "و وق نوجا ربعس و طیض یهسوو هدنناف و

 قفوم برطاب بودا هفداصم هلا ناخ دمع ناطلس یلج یراردارب هدرهش

 دهسوریثعن ندنکیدتا تافو ءاضق هدننورد ماجر هدنلاس ۸۱۱ یدمهلوا

 ۰ یدلدبا نفد بولیروتک
 ردیمود كن رات رض ح ثلا ناخ دجا ناطاس ( یسیع هدازپش )

 تافو هدننوا كنرفص ۱۱۱۸ بودا دلوت هدننوا كنسهدعقلا ید ۷

 ۱ ۰ یدلدا نفد هنسهبرت عماح یکی ردشلیا

 ینیداق كن راتمضح ثلاث ناخ طصم ناطلس ( نداق تایطا نبع )

 *هبرت هدنعماح یلهلال هلا تافو هد ۱۱۷۸ ردیسهدلاو كناطلس هام رهمو

 . روچ ی.هبجاکو یدلیاانب ینیدجسم یناخ یرطاق یدنلوا نفد هدهصوصح
 ۰ یدتا عضو رم افا نیسح ندنرایجاب

 ردنصهع رد كن راتربضح یآت ناخ زاب ناطلس .( ناطلم ان )
 ۰ ردشادبانفد هباروا هدننافو بویلیااشنا یتکم یهدنرق یسهسردم اغا ریشب

 ۱۹۶ ردیسهع رک تاواناخ دیتا دبع ناطلس ( ناطلس هاش نبع )

 ۰ ردشنا تافو ینوک یمتهرکی بودا دلوت ینوک یجرکی كنبجر
 ( ءافلا لصف )

 ردبس هع رک كننرترضح لوا ناخ ےلس ناطاس ( ناطلس همطاف )

 زآ هرکص ندننافو كنجوز هد ٩5۰ یدنلوا جوزت هاشاب دجا مظعاردص "

 - هع رک دو هدازېش هداز ینا دزباب ناطلس ( ناطلسمناخ هیطاف )

 : رد هل وفدمهدب وبا روند ) ناطلس یلرصح ( ردشلئا تافو هد ۹ ردیس



 ی و

 یدنلوا نفد هب دص وص

 رديمودخم كنيناث دیزباب ناطلس ن دجا هدازهش ( كب ندلا الع )
 .یدتا تو هداروا هد ٩۲۰ یدشی واصهرصم هدنناف و یردب

  ودح كنرلتضح ثلاث ناخ دارم ناطلس ( ندلا “الع هدازهش )

 «ردنوفدم هدهبفوصانا یدلیا لاحترا هد ۱۰۰۳ رده

 . ودحم كنرلترضح عبار ناخ دارم ناطلس ( ندلا "الع هدازهش )

 دجا ناطلس یدلواتوف نکیا قجوچ ها دلوت هدنلوالا عیر ۱۰6۵ ردیم
 ۰ یدلدبا نفد هنسهبرت لوا

 ۸۷۱ ردیمودخ كنبرلتمضح ین دیزیاب ناطلس ( هاشلع هدازهش )
 نداروا یشعن یدلیا تافو نکیا یلاو هدناخ وراص هد ٩۱۸ بودا دلوت هد

 ۰ یدنل وا نفد تنش باک قاب دارم ناطلس بونلوا لقت ههسور

 رافص كش راترضح ثلاث ناخ دارم ناطلس ( ءاشلع هدازهش )

 . ردنوفدم هدنمرح هبفوصایا یدلیا تافو هد ۱۰۰۳ بول وا ندنعداح

 كن راترضح لوا ناخ دا دبع ناطابس (ناطلنم هات و

 ۱۳۰۰ یدلیا دلوت هدنسبتلا یعرکی كنس هدعقلایذ ۱۱۹۸ ردیسهع رک

 ۰ ردنوفدم هدنتهرت یرد یدلیا لاحترا هدنرخ الا عیر

 ندنرمودخحم كنرلتضح ثلاث ناخ دارم ناطلص ( ىلع هدازهش )

 ۰ ردشلدا نفد هدهفوص ابا ردشلیا لاح را هد ۱۰۰۳ بول وا

 ۱۱۱۸ ردیمودحم كنرضح ثلاث ناخ دجا ناطلس ( ىلع هدازہش )
 یدلبا تافو هدنرخالا یذاجج هنسوا بودا دلوت هدنسیتلا كنلوالا عیر هد

 ِ ردنوفدم هدنسهبرت عماج یکی

 دیخادبع ناطلسلا ولتردق ولنکوش ( یرلتضح ناطلس هیولع )
 ۱۳۸۷ نکیا هیبص ردرتخا تداعس خد كنرلترضح نمدنقا یتاٹ ناخ

 اهلا راشم یدلدا نفد هدنسهیرت عماج یکی ردشعا تافو هدنشب كناضمر

 یتیرهناهاش ترضح تکوشو رع قح بانج هچدلوا نارفغ اخ نیفد
 ۰ زرولیهدا تیلست هلقلوا زاسمد هلیسامد نوسروی دیازتم

 ردیصهعرک كنبرلتضح ناخ ديجلا دبع ناطلس ( نالس هيلع )
 یک یدلبا تافو هدنشب كنحر هد ٠٨٣۰ دلوت هدنشب كنناضمر هد ۸



 ی ی

 دهع رایدروب بصغ ندیبسو هاشاب ىلع یلقب یراروظنم بور وک هرکتسم

 هنس هب رت عماج یک یدلوبعوقو اار ددامګ او ریبک قی رح هعفد یکیاهدن ران واده

 ۰ ردشلدا نفد

 ردیمودح كننراترضح یناث ناخ دو ناطالس ( ناشع هدازهش )
 لاحرا هدنزوقطنوا كنرخالاعیر ۱۳۳۹ بودیادلوت هدنرخ الا عبر ۸

 ۰ ردنوفدم هدهناقعرون یدلبا

 ردیس هعرک كن رتضح یناث ناخ دوم ناطلس ( ناطلس هبطع )

 2 وزت هماشاب یصق هد ۱۲۶۲ یدلیا دل وت هدننوا كنس رخالا یذاج ۵۹

 ردشه وا نفد هنسهرت یرد هلا لاحرا هدنسیکیا كنلاوش ۱۳۰۰ و شلدا

 كن راترمضح ناطلسماخهدیرف رد راتضح راناطلس مئاخ هدیرف : هیئس یراهعرک

 ردشلیا لاحرا هدنشب نوا كن اضمر ۱۳۲۸۸ یهود مان ( كبئاصدمحم )

 و یدلدبا نفد هوا

 ( اشا ىلع ندلاءالع )

 راشقسمو رزو هنرد ردیمودح كوب كننراتضح یزاغ نام ناطاس
 یدنلو" هدنتمدخ « یلاب هدا » یسردام دج "الاثتما هردب ما هرکص یدلوا

 قرهروب انغتسا ندنتطلس روما هدرد لاحترا یدلوا رومم ید ًانطابو

 راشم تلود ناکرا او شمروب كرت هناخروا ناطلس یردار كچوک یت

 ردشغلو لو ندنراودنک یرابلام ردار هدناور رو شمروک بسانم یہلا
 رکسعو هسبلاوهکس بولوا راشتسمو رزو هلسلط كېلاراشم یردار قحا

 و او یدلکح هتغارف هشوک دن هرکص ندقدنلوب هدهیلاع تامدخ هرنیظنت

 هديا تایح كرت یدنلوا نییعت صاخ هنسودن ګک یروق ی هدنسیحاون

 الص و الع تبحاصم ىنتاقوا ك | بوروب دوجو فقو هتادابع و تاماط
 یدنلوا تیامر هندافحاو دالوا ندننطلس بناح هدنلاحرا یدلیا راما هلا

 ردراو یراسعو یسه واز E یکیا هدنګا هعاق هددس ورب

 ۵ ۰ ردن وفدم هددس ورا

 .. یهکیا كنيناث ناخ دارم ناطلس ترضح (  ندلا الف هدازهش )
 ی وا تولوا یسیلاو هیساما هدنناف و یلج دچا یرتهم ردارب ردم ود

 هبوت هدنراوج یسهرت یرد بلطاب ههسورب یشعن یدلیا لارا هد ۶5



۱ 

 ۰ یدلدا نفدهنسه رتی نادا رم ناطلسهدهسور و یدلیاتافو هد ٩۱۸ ردشلوا

 بولوا یودخم كاوا نایلس نان نب دی هدازهش (  تی )
 هدساوبسهلایررداریثعءن ردشل واتوف هد ٩۳۷ هداروابودک هنارا هلردب

 . ردش وا نفد

 بول وابیرقهنوا تس ردیمودخع كثلاث دارم ناطلس ( ناشعهدازهش )

 «یدلیانفد هددفوصاا هلکلا رورم نداطقر مسج هد ۳

 ( ناطلسلا نارود هاشداد نانم ةفلخ (

 ( ىراترضح ین ناخناغع یزافلا )
 یذاج ۱۰۱۲ ندنسیلاع بلص كنرلترضح لوا ناخ دجا ناطلس

 . سولج هدنسەض كنرخالا عير ۱۰۲۷ بودا دلوت هدننوا كنسهرخالا

 یمتریاهعجج ینعب یسهجل هلا غارف یفوک یجنزوقط كنبجر ۱۰۳۱ و شا
 ترد یتنطلس تدمو هام یکیا هنس زکس نوا یر ردشلنا لاحرا یماشقا

 یرد ردراو یراعشا یکرت هلبصلحم « یسراف » ردنوک ید هام ترد هنس

 نفبولوا هاشدا ایح بحاص * بیهم یدلدا نفد هنسهرت لوا دجا ناطاس
 قفاومات یسانرف یدا هجولا ےس و اقللا بوبحم یدا ردانینارفا هدنیسورف

 قعزع ید هف رش مح ریدر وی تعزع هنرح ناتسهل تاذلاب رلیدا .
 فرش ینسەع رک كن دنفا دعسا هداز هحاوخ یدعهل وا قفوم هدهسیدتادایع

 : ۰ یدلیا فرشم هلیجاودزا

 ( ناطلسلا نامجراب رهش ناصس ةفبلخ )
 ( یربترضح ثلاتناخنامحم یزاغلا )

 . یذاج ۱۱۱۰ ندنسیل ام بلص كنراتمضح یتا ناخ یغطصم ناطلس
 سولج ینوک یحنزکس یمرکی كنرفص ۱۱۰۸ یدلیادلوت هدنفنس یسهرخالا

 یر یدتناتافو هاشعلادعب یسههک رازاب یعنتلانوا كنرفص ۱۱۷۱ بوها

 ردن وکز کس نوار مش رن وا هنس یکیا یتذطلس تدم ون وکز کسیمرکیهام زکسلاس شما
 بسح بولوا لماش یراتقفشو مر هاقعضو ارقفو لئام هاحههودوج
 یدا رارروب فهلتو فسأتبقعرد هلب ها روبظ تالاح ضعب هرشبلا

 هنتساشنا كنب رلیلاع رداربو ایحاو ان یتیرانف وبف روخآو یسهعلق یرغص
 تبا ین ور كدابع حلاصم هلاتوشرذخا ردشمروب ماما یعماح یغیدنالشاب
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 هو بت

 ۰ ردشه وا نفد دنناب یرد هلا لاحرا

 . ( ناشن لدع هاشدایو ناشیذ ریما )
 ) یر ات رطح ناخ ناشع یزاملاناطلسل| )

 هدنلاس ۱۸۰ ردشلیا دلوت هدنلاس ۰*۱۵ ندنسلام بلص یراترضح لرغطرا

 تعب ندودنک رلیلناثع نکیا كچوک انس ندکب یبواسیردارپ هدننافو یردب

 ندلا ءالع ینبمهتراهمو تعاصت هد هعقاو تاوزغهد ۱۸۸ یدل وا ریماهلا

 یدلبا دورو تراما روشنم هللا تعلخ و ریش و مع لبط ندنفرط یتوچلس

 ندهب راو رايدر وب ا نالعا هلغل وا ضرقنم و و هبق وچلس تل ود هد ۹۹

 هدنریمرکی كنناضمر ۷۲۹ رلیدشیلاچ هکلم ت بوبل وا غر اف الصا

 زوقطنوا ندنناف ویر ردلاس زوقط شّقلااب شع ینیس یدلیا معنراد لاح را

 ردل اس لا قرف اسجج هک دلبا تنطلس هنس ید یاو

 هدلح مان رسانم هدهسورب یشقن نارفغ شعن یدا هسورب رهشیکی یکلمراد و

 كنتماق بولوا "ولشاق قي اچ " ولبو هر وا یر هیلح ردن وف دم هدنس هبرت
 یرللا هدنرافدروط هدنزوا قابا هلغلوا نوزوا ندنسالءا فصن یلفسا فصن

 یدا نح“ نب ریش ٤ عيجش یضم بیهم * هیجو "ید ریا یغاشا ندنرازد

 ا اار < جا هدنزرط راباتغچ لوم ندهفوح ینمرق هنشاب كرابم

 ماعطا ییارقف نوک ره یدا ولکی نوزوا ییاولا چاو تسوا یدا رارروب

 یغیدنلو رکنآرف هدرب یغیدنابهصک رب قرهلوا زسلشم هدنمیرش ظفح یدبا رلپا
 یرزو اشا ندلاءالع یریبک مودح ردشمروط هدقایا ردق هحابص نوجا ۱

 رهشیکسا (بحاص راصحهرف «یتاحوتف» یدایسارعالا ریما ناخروا ناطلسو

 هتک ؛ یراصح نوبق " رهشیکی "لوک هناكچهلب راصحرای ؛ یراصح یرپوک

 ناثعلآ * هسورب " لسمرق " لوب * سونهرطا ؛هویک ؛ راصغا * هکفل «لتسک
 دالوا ید كزعاتک یتح بولوا بوم هن راینارمکح تاذ یرلمان ناو

 ندفرشو یسلا ییمان یناقم لصم ندنفیدل وا یوتح ینیراهقداص ٌدعن هلیماظع

 ۰ ردنوجما ساشا

 یکب قاچ“ ردیمودخم ین دزاب ناطاسندجا هدازهش ( كنافع )

 ۰ یدلدا نفد هددسور هلا تافو هد ۸ هدنلاح را یرد بولوآ ۱

 یساولربم یرفناکردیم ودخم كنیناث دیزباب ناطلس نمءاشلع ( هاشنافع)



 تبع 05 جن ۱

 هلبرامروب لاحترا ینوکح یحند نوا كنس هجا ید ۱۳۲۷۷ رلیدروی
 زونوا یرانوامه رع رده وا نفد هنن رل وص وصح ةر هدملسا ناطلس

 هتس یکیا یرکب یراهینس تنطلس تدمو نوک شبو هام زوقط لاس زوقط
 هدتسابس " نیطف * کز " روقو ؛ بیدا " ملام " لقاع " ردنوک یکیا هام یدب
 طاطخ * انشا ناسل  رویغ * میج « فور ؛ قفسشم * مرک | * لدعا ا

 طبض ةداما دب رک * هنطا ؟ بلح " ماش “هد رانو اهر صع ییا لداعع نی

 هزتلکااو هسنارف ردشغلوا حق ایاراسبو لیتهوکشو لوبتساویسو ربو

 یهدنه اکشیپ عرف كنراپم لاک هدهیسایس تابصانم هلبرلتلود اندراصو

 هلا ایسوربو ای رتسواو هیسورو هرلکناو هدنابراحم راسو هولزوګڪو

 كتواعم هموقو هلم رهو هدب رفظم اکع یمهجرد كنهبسایس تراپم
 به تالاحوش زلثمو شلروک هداصلا یهدنسهعقو ناتسراحب یسهرم
 ینالعا هربخ تایطنت ردشفلوو یسهنومن كنهرکفموهیلدع تردقو هزيم "هوق

 كنسيلاو رصم " قيس كراودراو یلا دحا هعرف * یو دح هعن تاواسم

 ربنمحنا و سلاح * یترج اہم رابلناتسغادو سک رچ " یسمروسزوب نایک اخ
 لصالاو یلکشت شناد نمحناو یادحا هیکلمو هرکسع بتاکمو یداشک

 ته یلو هزات تابح كنهلع تلود هللا یروبظ هب ريخ عیادب ددعتمأت

 یتغولوا نوتلا كنهمرکم ٌهکم ردندتناعوقو یمهیلدع ةفبعص كرايرېشوب
 جوا ههجرلا بابو عیسوت یلیریج تیب هللا هيلا "هرجو ریمل ینیرمش مرحو
 هلا فیش عماج رب ولهرانم یکیا ههشرمش ٌهقرخ و اشنا هرانم رب ولهفرش

 رو هدهیش وشتو هدنرق یدنفا ېو ولهرانم یکیا هوک هتروا و انبا هرتاد

 ریست هلشا كنب رلنارمکح عروودهزو اقا اشنا راغب مش عماج لمکم ولهراتم
 یسیلاع مان هدیجم هلبرلوبامم یارس هچځاب هلوطو هیرح و هیرحبتکم ردیز
 ردیراشیشخم هنر هعنو تلم هسیا تاریخ راسو رلهلشق هلملاب یک ہدنتلا

 ردندندالوا كنرلترضح ثلاناخ دجا ناطلس ( كالادبع هدازهش )

 لاحرا هدنسید نوا كنمرحم ۱۱۲۲ بودا دلوت هدنزوقط كنلاوش ۰۱

 ۰ رده وفدم هدنس هب رب عماح یکی یدلبا

 ردیسهعرک كنيرترضح لوا ناخ دجا ناطلس ( ناطلس هدیبع )
 هدننوبامم دهع ناخ میهارا ناطلس یردارب ردشلدا خوزت هاشاب یموم



 بس فا بش

 جوا ندا دلوت قرهلوا حوریب كنراتضح لوا ناخ ديما دبع ناطاس
 دلوتهد ۱۱۸۹ یسکچوا ۱۱۹۳ یسینکیا ۱۱۹۱ یسیکل وا هک ر دیم ودخم
 ۰ رایدلدبا نفد هعماح یکیورایدلیا

 كنراترمضح ناخ دلا دبع ناطلس ٠ ( دمع دعصلا ديع هدازهش)
 یرقم تنج رد یدلیا تافو هدننابعش ۱۲۷۰ نکیا یص ردندنماظع عداخ
 «یدنلوا نفد هنسهرت

 دال وا رک | كن رات رطح ینا ناخ د زاب ناطاس ) هلا دبع هدازهش (

 یدلیا لاحرا هدنس هدعقلا ید ۸۸۸ بولوا یسللاو ناخوراص ردیمارک

 میص یدلدا نفد هنس راد یناث دارم ناطلس هللا لقن ههسورب یثعن

 ۰ یدبا نامرهقو

 ردیمودخ كنرترمضح لوا ناخ نایلس ناطلس ( هلا دبع هدازهش )

 هه رټرب هدن رق یسهبرت میلس ناطلس یدح بودا لاك راهد ٩۳۲ نکیا یص

 ۰ ردشلدیا نفد

 رديمودخم ثالوا ناولس ناطلس ن دزاب هدازهش ( هللادبع هدازهش )

 ۰ ردنوفدم هدساوس یدلیا تافو هد ٩٩۷ تولوا یک قاس

 هد۸۳٩ ردیمودنحم كنراتضح یا ےلس ناطلس ( هللادبع هدازهش )

 ؛یدلدبا نفد هنسهرت یردب ىدا یکچ وک كن راشادنرف رکید یدشا لاح را

 ردیمودحم كن رترضح ثلاث ناخ دارم ناطاس ( هللا دبع هدازهش )

 .ردنوفدم هد هبفوصایا یدلیا لاحترا هد ۱۰۰۳ نکيا غلاب هوا یس

 ردیمودخح كن راترضح ثلاث ناخ دجا ناطلس ( هللا دبع هدازهش )

 عماح یکی یدلبا لاحرا دل ےٹرا بودا دلوت هدنشب كنرفص ۲

 ۰ ردشش وا نفد هنسهب رت

 ردیمودخم كنراترضح ینا ناخ دوم ناطلس ( هللا دبع هدازهش )
 ۰ ردنوفدم هدهن اغع رون رددليالاعراهد ۱۳۳۵ هدلاح یغیدلوا ریغص

 ( ناطلسلادبعس ناقاخ دیج ةفيلخ )

 ( یراترضح ناخدیحادبع یزاغلا )
 نوا كننابعش ۱۲۳۸ ندنک اب بلص یراترضح یا ناخ دوجخناطلس

 سولج هلفرش هدنزوقط نوا كنرخ الا عبر ۱۲۵۵ ردشلبا دلوت هدندرد



n. 

 ی 60 :تنن

 ( ناطلسلا دیح ناق اخ دیعس ةفيلخ )
 ( لوادیم ادع ناطاسترضح یزاغلا )

 یسهنس ۱۱۳۷ ندنک اب بلص كن رتضح ثلاث ناخ دجا ناطلس
 ینوک یحنزکس كنسهدعقلایذ ۱۱۸۷ یدلیا دلو یتوک یصشب كنبجر

 رع یدلیا لاحرا ینوک یلاص یجنربنوا كنبجر ۱۲۰۳ رایدروی سولج
 هنس شب نوا یرلهیلع تنطلس تدم نوت لا لا لا د یرلزب نع

 هنسهص وص هب رت هدنب رق عماج یکی یراکرابم شعن ردنوک چ وا هامزکس

 فداصم ه هب رح لئاوغ یرخاو لوا كن راتداعس نامز ی دلدا نفد
 نوجما یرکسع نییعتو ماظتا ندنراقدلوا نيدتمو مصشو ظقتم ردشلوا
 هداس كموحرم یرلردارب برح یعیدجا ههیسورو اب ّتس وا هلته فرص

 ردشلیا ناب رج هدنرزوا هافرو ماظن هدا ز ند رح یکیدلیا نالعا ههیسور
 كنهسکارج و یسایحا و انكنهانا بونلوا بیدأت هرباپجضمبهدنراتوامه درع

 یرلهعشچ و ماج و بتکمو عماحرب هد نکب رلکب یدلک هرومظ یلبات هتلود
 ماج و عماحرب هدنوکریمو هناتکو هسردمو تراجعو لببسرب هدنسوپق هجتابو
 :E خاص ؟ ملح " رویغ یدروی اشناو ءایحا هسردمرب هدهرونم ٌهندع و

 هلي 4 یؤزج متسوروجو هفتم تیافب ندناندحمو عدب سفنلابیط لدریک اب
 ردشلنل وا لئاق ید هدنتمارک یدا تاذرب یضارریغ

 ندنبلص كن رترضح یناث ناخ دوم ناطاس ( دیخادبع هدازهش )
 ینوکی اصیمنکیا كنناضمر ۱۲4۰ بودا دلوت هدنشبیمرکی كنمرم ۸
 هنس هب رت ناطلس هدلاو لد شقن یرل هریک "هدلاو هدحناف یدلیا لاحترا

 ۰ ردشلدا نفد

 ۷۱۲۵۲ كنراتضح یتا ناخ دوم ناطلس ( دملا دبع هدازپش )

 یزتهم ردارب و یشادما یدتالاحرا هد ۱۲44 ردراهدازهش رکید ندا دلوت

 .یدلدا نفد هاب

 رافص كنراتضح ثلاث ناخ دارم ناطلس ( نجرلا دبع هدازهش )

 ۰ یدلدا نفد ههفوصابا یدلیا لاعحرا هد ۱۰۰۳ ردندالوا

 ۱ ( محرا دبع هدازهش )

 ( هللا دبع هدازهش ) ( زیزعلا دبع هدازهش )



 ی ون

 یدلبا تافو نکیا هریفص بودادلوت هدندرد رکی كن رخالا ىذاجج ٤

 ۰ یدلدانفد هنسه رت هساعع روت

 ردین داق كن راتمطح لوا ناخ دیتا درع ناظللس ) نداق 2 (

 ۰ یدلدبا نفد هنجراخ یسهرت هدیج یدلیا تافو هد ۰

 ) ناطلس هدلا و روز هنیس ا (

 كن رات رضح عبارناخ ینطصم ناطلس و یتیداق تل واناخ دیم ادع ناطلس

 ردشاشب قرهلوا هورتنمو هلیلع هدعبو شلواایلع دهمردق هنسرب ردیسهدلا و

 ٤ یردادبا نفد هوا بودا لاحرا هدنجوا كنرخالایذاج ۰

 ) ردیم ودم كموحرم ناخ دیجا دبع ناطاس ( دم دام هدازهش

 یرکی كن رخالا یداج بودا دلوت هدن شا كنل والا یذاج ۶

 ۰ یدلدا نفد هعماجیکب یدلیا لاخرا یوک یزد

 رفعح ردیسهء رک كلوا ناخ دجا ناطلس ( زان رو ناطلس هکتام )

 یدنلوا می وزت هباشاب فسوم یحناغولت هدعب هیاشاب ناعنک هچوف هرکص هناشاب

 ۰ یدلدآنفد هنسهبرت مها ربا ناطاس یردارب هدنناف و

 یراص ادنا بولوا یسهعرک كناخ مهاربا ناطلس ( ناطلس هکنام )
 كن ردارب كوب یدنلوا جم وزت هاشاب لیعاعسا شتفم هرکص هباشاب ناعنک
 ۰ یدلبا تاف و هدننطلس

 ۱ ۰ ردبس هع رک كن رات رضصح ینا ناخ ینیطصمناطلس ) نا (

 ۰ یدلدبانفدهعماح یکی قرەلواتوفەدنرغص نس هلبادلون هدندردكنل والا عد

 ۱۱۲ كن راترضح ثلاث ناخ دجا ناطلس ( ناطلس هکتام )

 لاحترا هد ۱۱6۰۰ ردشفلوا جوز هباشاب دم چک هد ۱۱۳5 رایدلیادلوتهدنمرح
 ۰ رده وثدم هدنعماح ناطلس هدلاو یدتا

 ناشکیب بول وا ندنرلن داق كلا ناخ یطصم ناطلس ( نداق هاشلدام )

 یدتا لاحرا هدنشب كناضهر ۱۲۱۸ ردشلیا دیلو یرناطاس هشدخو

 رج نوح ور هداشاب دو یرلهم رک یدلدیا نفد هنحراخ یسه ر ییهلال ۱

 « رلیداب بتکمو ۱

 ۱۱۰ بول وا ینیداق شاب كنبناتناخ نطصم ناطلس ( نداق بانا ( ِ

 یدلدا نفد هدنعهاح ثیدطاراد هدهنردا یدلوا توف هدنلاوش "



 و

E 

 رد رخ د كناطل هبق ریس هع رک كعبار دارمناطلس ( ناطلسمناخ هشئاع )
 ۰ یدلدا نفد هتناب یسهدلا و هدنمرح هدازېشیدلیا تاقوهد ۹

 یتیداق شاب كن راتمضح لوا ناخ دوخ ناطلس ( نداق هشنام )

 توف هدعب یدباب تو ریس هدنس وق یک روج هدعفهد ۹ بول وا

 ۰ یدلوا

 ردیس هع رک كن راترضح یناث ناخ یطصم ناطلس ( ناطلس هشئاع )

 ۳۲ هاشاب نامهلهدنمرحم ۱۱۲۰ یدلیا دلوت هدنسبد یعرکی كنناضمر ۷
 .هدعقلایذ ۱۱5۵ ویدنل وای وزت هاشاب یطصم هد ۳۷ هاشاب ےهاربارادعلس هد

 .هدازعییارس یدلدا نفد هنسهبرت عماح یکی هللا لاحترا هدنسیدب نوا كنس

 ۰ یدلر و هناطلس هشئاع یس

 ۱۱۳۱ ندنبلصكنراتضح ثلاثناخ دجا ناطلس (ناطلس هشئام ) -
 دجا هد ۱۱۵۳ هاشاب دمع یلوباتسارادحتس هد ۱۱4۰ یدلیا دلوت هدنمرحم

 هدنفل هتسخ ردشفلوا مموزت هاشا دجم یریکناهج رادحس هد ۱۱۷۱ هباشاب

 لاحرا ینوک یحنواكنل والا یذاج ۱۱۸4 هداروا بولیروتک هنارمسه راهم

 تفب ( ناطلساخ هر ) یسهعرک ردشفلوا نفد هنسهریطخ عماج یکی یدلیا
 رکیدهدلوتم هدنس هایذ ۱۱۷۲ ردشلواتوف هرکصندودنک اشادجا

 هدنناب بویلیا لاحرا هد ۱۱۷۳ اشاب دمع تن ( ناطلس مناخ هیقر ) یسهعرک

 هد ناطلس هشاع « كحوک » یسدنک و « لوب » یسهدازع یدلدا نفد

 ۰ رونلوا قیرف

 كن راترضح ثلاث ناخ دجا ناطلس ( نداق یرج هشنام هجاح )

 یس هعرک ردشلدا نفد هوا هدننافوو شلک بودا مح بولوا ندن رانداق

 ۰ ردناطلس همطاف

 ردشداق شاب كنرلترمضح لواناخ دیجادبع ناطلص ( نداق هذام )

 ۰ یدلدبا نفد هنسهرطخ عماج یکی بودا لارا هد ۱۹

 ندنبلص یرلتضح لوا ناخ دیمادبع ناطلس ( ناطلس هشام )
 هدنوک یجقرق ردینوکی حجندرد یرکی كنس هرخالا یذاجج ۱۱۹۱ هکیدلیا دلوت
 ۰ ردشلدا نفد هنسهبرت عماج یکی یدتا لاحرا

 ردیس هع رک كن راترمضح یناث ناخ دوم ناطلس ( ناطلس هشئاع )



 ست
 هنعماح ناطاس هدلا و و د زا ناطلتس و رع ناطلس و دف وصانا نا

 ید وا نيەت و رسص E “هلضف و قئاظ و یوک امدو ةرظع و و هس رد :

 ماخ هدهاز یس هع رک هدشافو ییارس یداب هعشچ هدنسهلحم اشاب طلا

 ۰ یدلاق یسهعرک رو یلغوا رب هدنناف و یدلروب ناسحا هناطلس

 ( داضلالصف )
 كن راترمضح ناخ دیحادبع یزاف ناطلس ( دمع ندلاءایض هدازهش (

 -یذاج ۱۳۰ بودا دل وت دین دا نوا كنسهحایذ ۱۲۹۲ ردىم ودج

 ۰ ردن وفدم هدعماح یکی یدلیا تافو هدن زکس كن رخالا

 ( نيعلا لصف )
 ییداق كن راتمضح ناخ ےلس ناطلس ( ناطلس هشام ایلع دهم ۱

 دهمهدنن وامه سولج یرلتمضحناخ ناعلسناطاس یسیلامم ودخح ٩۲٩ بولوا

 یسهبرت لس ناطلس یدلوا توف هدندرد كنناضصمر ٩۰ ردشل وا ابلع

 ۰ یدلدا نفد هدنراوح

 تال وانایلس ناطلس نم ناطاس هامرمم ( ناطلس مناخ هشام هجاح )

 هح هلا لغ واهد ۱۰۰۳ یدلدا جوزت باشا دچا قیسا ردص ردیسهع رک

  یرام ودحم یدلدا نفد هنسه ر یاده یشعن یدتا تافو هد وعلا دعب تولا

 ۰ ردراو
 هد ۹۹۵ رد خد كنراتضح ثلاث دارم ناطلس ( ناطاس هشئاع )

 تافو هدنسیتلا یمرکی یسهعایذ ۱۰۱۳ یدشلوا ج وزت هاشاب ےھارا

 ۰ یدنلوا نفد هنسهر ثلاث دارم ناطلس یدتا

 یکی هییص ردیس هعرک كلوا ناخ دجا ناطلس ( ناطلس هشئاع )

 اشا نسح هدعب و اشاب دجا ظفاح ةافولا دعب یدلوا درمان هاشاب حوصت

 دج ناطاس لئاوا ردشغلوا جوزت 4 هباشاب دجا و اشاب ر ییطصم ندا رل لاو

 يودع نالوا نداشاب ظفاح یدنل وا نفد هنس هب رت یرد یدلبا تافو هدعبار

 ۰ یدلبا نفد هناتسرف هدنشاب هدازهش یدلبا تاف وهد ۰ ) ك نطصم (

 ریشہا ردیسهعرک كنیراترضح ناخ مهارا ناطلس ( ناطلس هشثام )

 هنناپ یرد ردشلیا لاح را هدنتنطاس مایا یردارب زرد شفا وز هیاشات

 1 یدلدا 2 1



 ۱ س
 عماح یکی ا توف ینوک یحزکسكا نکیاتالن وک زوقط دلوتلاب هدنرخالا

 *یدلدا نفد هنعهبرت

  ردرتخد كن راترضح ناخ دیحا دبع ناطلس ( ناطلس هعبص )
 كن رخ الا یذاج ۱۲۵ یدلیا دلوت هدنسبتلا نوا كنلوالا یذاج ۶
 ۱ :یدلدبا نفد هنسهبرت عماح یکی یدلیا لاحرا ینوک یعندرد

 كن ترم ناخ دا دع نانطلس ( ناغع ندلا دفص هدازېش )

 زر ناطلس یدلبا لاسحرا یصتلا كنناضهر ۱۲۷۱ نکیا ربغص ردبم ودخ

 ۰ ردشلدا نفد هنسهبرت یسیلاع رد

 ( ناطلس هبفص ًابلع دهم ۱ ۱ ۳ ۳

 اص وصخ و ران داقر کید بوا وا یی.داق شب كن رتمصح , ثلاث ¿ن نادا ناظلبس ١

 هتل هشو ص هل راغلو هدنهلع ًاقفتم ناطلس هدلا وونارو یسهدلاو ناق

 یتنطلس كنرلترضح ثلاث ناخ دمع نانطاس یرلمهرکم مودم یدیشمکچ
 هوامش یارمم یکما هدنلاصرا كن رهودحم و یدلوا الع دهم هدرا رشت
 ترول تورك یعرکب كنس هرخالا ی ۱12 ۱4مداو دا و دلار و
 هردشلیا ان هسردهر هد ۱۰۰۳ یدلدنا نفد هنسهبرت ثلاث دارم ناطلس

 كناشاب نیسحو یسهعرک كعبار ناخ دارم ناطلس ( ناطلس هیفص )

 یرد یدلیا لاسحرا هدنواهش رمعع عبار ناخ دمع نا طاس ردیسهج وز

 خراترب هدنسهقودنص هد « ردندنکیدلک ندنلب رهاظیيدلاهتناب» یدلدبا نفدهنناب

 یس هع رکو اشا دج یعودخحم ردشمالزاب یحرات هدن دی دمت یسوتروا ردیلپزاب
 ۰ ردناطلس مناخ هنقر

 ناطلس همطاف یسهعرک كعبار ناخ دمع ناطلس ( ناطلس مناخ هیفص )

 ۰ ردشلدا نفدهدنسه ریظح عماح یکییدنبآتاف و ۱۳۳ رد ربخد

 . یسهعرک كنرلت ضح یفاث ناخ ینطصم ناطلس (  ناطلس هیفص )
 لوتقمهد ۱۱۲۳ یدلیا دلوت هدنزکس نوا كنلوالایذاج ۱۱۰۸ بولوا

 هباشاب ركبوا ىلە العەد ۱۱۵۰۳ اشاد ازربمهد ۸ اشا یلع هداز

 ندنربئأت كازاو ولتدش نالوا ضراع هدنرخ الاعیر ۱۱٩۲ یدنلوا چوزت
 هدنسهریظخ یسهبرت هیاعس یدل وا توف هدنسلدب نوا كلا بونل هتسخ

 فقو ینبدلوا شلیا ببئرت یدلدا نفد هنکوا هرحپ رظا ههارداش



 ن نک ین اش

 ج00 سس

 ینا ناخ نایلس ناطاس بولوا ندنران داق ناخ مها ربا ناطلس

 ۱۱۱ یدل وا ظلم یاسلع دهه د) ۹ ردبس هدلاو گن راترمصضح

 لوا نایلس ناطلس یدلیا تافو هدنشاب نابسقط هدنسیکیا یعرکب كنمرحم
 ندنلاحو كنو تح یدبا هتما ص " هحاصو هلولعم ردشلدا نفد هنر

 ۰ یدیشمتا وا هدرد یتشاب ناطلس هدلا و سوک هلیلما قتلوا دیفتسم

 ) ناطلس هطاص ابلع دهم ( 3

 نطصم ناطلسو یسهمرتحم "هدلاو كنراتضح لوا ناخ دوم ناطلس

 یایلعدهم بقاعت» ینسولج كن اعم ودنردیسهیلح كن راترمضح یناث ناخ
 . ٌهبرت هدنعماح هب هناشع رون هلا لاحترا هدن رارا ۱۱۵۰ رایدلوا تنطلس

 ۳9 یدلیاان هعشچ و هد ۱۱4۵ هدنسوبف بع یدلدا نفد هب هص وصح

 ۰ ردرا و جد یناریخ

 ردیسهع رک كن راتمضح ثلاب ناخ دچا ناطاس - ) ناطلس هخاص (

 هرکصو اشا طصم یراص یدلیا دلوت هدن شب نوا كنل و الایر ۷

 هدنناّضمر ۱۱۹۲ یدلدا خو هاشا بغار هدعبو اشایلع شوخرس

 هام یسهیک یلقت بوروب وزرا یتیرالقن هنن رایارسکهدوبا قرهلوا هیقستسم

 هدنناب یسوبف هبرت بولابا ترضح ردشلوا توف هدنزوقط نوا ها رو
 ینابعش ٥ كب « دجا » نالوا یم ود نداشاب قطصم رد هنوفدم

 هد ۱۱٣١ نکيا هریفص( ناطلس مناخ هشئام )یسهعرک یدنا تافو هدنسهرغ
 ۰ رد ران اطلس ماج همطاف * هنیما * یراهم رک رکیدردشلدیا نفد هب ودایدلیا تافو

 ردیس هم رک كن رتضح لواناخ دیم ادبع ناطلس ( ناطلس هطاص )
 نوا كننابعشهنسوا قرهلواهرصم یآ یا یدلیا دلوت هدنشب كن رفص ۰۱
 ۰ رده وفدمهدنسهب رت هندیج یدل وا توف هدنزکس

 ردیسهیلاع ةع رک كنرترضح ناخ دو ناطلس ( ناطلس هطاص (

 یجرکی یسهجلایذ ۱۲4٩ یدلیا دلوت هدنشب یمرکی كنلوالایذاج ۱
  تافو ینوک یصشب كنمرحم ۱۲۰٩ یدنلوا جم وزت هاشا لیلخ هدنسیکیا

 ( دم ادبع ) یکوب یدلوا ی ود یکیا ۰ ردشلدانفد هنسهبرت یردب یدلیا
4 
 ٠ ردشمل دا نفد هنأ یرد بودا تافو هد» ۲ ۰ ۲ هلا دلو هد ۰ كب

 عید ۹ ردیسهع رک كالا ناخ دجا ناطلس ( ناطلس هعبص )



 ی

 تن دقت

 ۰ یذلوا توف نکیا هببصبودادلوت هدننوا كنل والایذاج ۷

 ندنشناوخ كنراترضح ثلاث دارم ناطلم ( نیداق نابوخ هاش )

 ۰ راردنوفدمهلا نیداقرب هدنسهرت هدارواردرا و یناربخ هدهجماب یکی بولوا

 رفت دا كننرترضح تا دہن ناش ( نداق هاش )
 ۰ یدلدبا نفد هنس ريطخ عماج یکی یدلوا توف ٥
 ۱۱۳۲ gac ( مناخ هتسیاش )

 ۰ ردهنوفدم هدنسهرطخ ریطخ عماج یکی یدتا تافو

 یجنکیا كنرلترضح ناخ دیجلادبع ناطلس )ندا ادا یو

 یکی یدلیا لاح را یتوک یحندرد یمرکی كنمرحم ۱۳۰۷ بولوا یتیداق
 ۰ یدلدا نفد هعماح

 شاب كنب راترضح عیار ناخ یفطصم ناطلس ( نداق رون قوش )
 ۱۳۳6 هدنناب یدلدانفد هنس هچعابیس هب رته دبج هللا لاح را ۱۲۲۷ ردشداق

 ۰ ردهوفدم « نداقریذلد »ندالاحر امد

 ۸4 ردبمودخحم تای لار خب دیزباب ناطلس (  هاشنبش هدازپش )

 تموکح ردقهنس زوتوا بولوا یسیلاو هینوق افلخ هج هدازبش یدلیا دلوت
 یا دارم ناطلس بولیروتک ههتسورب یشع یدتا تافو هد ٩۱۷ هللا

 ۰ یدلدبا نفد هنراوج

 ( ناطلس راوسپ ایلع دهم )

 ناخ ناشع ناطلس بولوا یتیداق كنرلتمضح ینا ینطصم ناطلس

 ۱۱۱۹ بولوا ابلع دهم هد ۱۱۰۸ یدلبا دلو یتبراترضح ثلاث

 یدلدیا نفد هدنس هبرت هیناث رون یدلبا لاصترا ینوک یحند یمرکی كنبجر
 كی هنرلهراجو زعصاب هرب ایرنکا زستسدا بولوا هدام یک ه ودع *دعبار
 یربا زمی هغات لوا ندهعوفوا هم رمش صالخا زویشب

 ردیس هع رک كنراترضح ناخ ديحلا دبع ناطلس ( ناطلس هیهش )
 هرینم هدحناف یدلوا توف هدنسیکیا نوا كنل والاعیر ۱۲۷۳ نکیا هبص

 ِ یدلدا نفد هنناب ناطلس

 ( داصلالصف )

 ) ناطلس هدلا و بوشآلد هلاص (
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 ته تب

 هدنرن تارف كنرد ردیمودخحم كبلا اف ن هاشنایلس ( نیکتروقنس )

 هداروا هلئدوع هناهام هلکب یدغوط نوک یردارب هدا | یتافو ًافورفم

 .یدلیا اف و
 بول وا ییداق كنبرتمضح عبار ناخ قطصم ناطلس ( نداق هرایس )

 «یدلدبا نفد هن را وج یسهبرت هب دیج هلا تاق وهد ۱۳۳۲

 ردیمودح كن راتضح ثلاث ناخدجا ناطلس (  ندلا فیس هدازهش )

 ۰ یدنلوا نفد هنسهرت عماج یکیهلاتاف وهد ۱۱:۵ نکیا لفط

 ( نيشلا لصف )
 ردیسهلبلح كناشاب نطل ویسهع رک كل وا ناخ معلس ناطلس ( ناطلس هاش )

 بو دیشبا یتتکرح ءوسرب كنساشاب هلببسح یسلوا هفیفعو هعصاع تیافب
 یکیدلیا اشنا ردشلوبعوفو قارتفا هدنرانب ندیبسو و شلیا ترفنو هارکتسا

 هناگولوم هنما بودا تباتا نددنفا زکر یدلیا لاکا 4٩۳ ییعماح

 بودا لاحترا هرکص ندنلاس ٩۳6 یدلیا اشنا هیکتر هدنجراخ یسوف

 .یدلدا نفد هب هص وصح هنر هدنن رق یسهب رب یزد

 ردیس هم رک كنراتیضح ینا ملس ناطلس ( ناطلس هاش )

 هدکل رب هلا یرهریشمه هدنس هکایذ ٩14 یدا یکچوک كن راشادنرف

 لازهد ۰ هرکصیدنل واج ورت هباشاب نسح بولیدا ا رجا یر هيلو تیعج

 بودا تافو و هلیساشاب هدنابعش ٩۸۸ بولیدنا میکتتو دقع هباشاب

 ۰ یدلدبا نفد هبهبرترپ خر انبیا

 ردیسهعرک كنرلتمضح ثلاث ناخ یغطصم ناطلس ( ناطلس هاش )

 هناشاب یطصم رهاب ۱۱۷۷ یدلیا دلوت هدنشب نوا كنناضهر ۶

 یردارب ریزو هرف موز ما هدهسیدنل وا د نها هاشاب نیما هداز یعقلعاب و

 هدنسید نوا كنس هدعقلایذ ۱۲۱۷ ردشلوا بیصن هاشاب ینطصم

 اشنا ۶ یدنفا نداق یسهدلاو یدلدا نفد هنسهبرت هدب ولآ یدتا لاحرا

 هش رب e ك نیکیتا ردشلدا نفد هاروا هلکعا تافو نکروتل وا

 هدنعسا هلام یداارقف ةنیعمهدهاز " هداع۰ یدلیا اشنا لیبسو بتکمرب اددح

 ۰ ردشلبا تافونکیاقایآ یتلابول وا یسهجرکرب

 ردبس هم رک كنرترمضح یتا ناخ دوح ناطاس ( ناطلس هاش )



 یعرکی ردیمود كن راترمضح لوا ناخ دجا ناطلس ( نایلس هدازهش )

 «ردنوفدم هدنسهبرت یردیدلیالاحتراهد ۱۰4۵ نکیا هدنشاب شب
 ۱۰۱ ندنبلص كن لترضح مبارناخدارم ناطلس ( نایلس هدازهش )

 لوا دچا ناطس ردشلیا تافو نکیا لفط بودا داوت هدنرنوا كنجر

 بد ردنوفدم هدنسه رت

 ( ناطاسلا نارود ناقاخو ناشلاولع ةفيلخ )

 ( یراتیضح یناث ناخ نایلس یزاغلا )
 یجشب یمرکی كنرفص ۱۰۵۲ ندنبلص یراترضح ناخ ےھاربا ناطلس

 ۱۱۰۲ و شا سولج ینوکح یججوا كنمرحم ۱۰۹۹ بودبا دلوت ینوک
 نوک ربنوا هامزکس هنس یللا یرع ردلیا تافو ینوک یصشبنوا كنلاوش

 هدنسهبرت لوا نایلس ناطلس ردنوکیمرکی هامزکس هنس چ وا یتنطلس تدمو

 روصتقم هتدابعو دهز یسهشرش تاقواو روطفم هلا دازردام یاوقت ردنوفدم

 افوو برح ینتدم هدلاحیکیدلیا لئان هنطلس هدننس ربکیرلنوبابه علاط ىدا

 یتیراودنک یریبادن ةئوسا كن رارواشم لوص كنرداربو شنا راما هللا

 هترادص ییاشاب یقطصم هداز یلب ر وک قحنا ردشایق لوغشم هدنت ایح تدم

 هترخا یریزو ًابقاعتمو یس ودنک هدهسبدلا ینیربخ تیرفظم هلیسمروتک

 ۰ ردشلاق هنرتهکردارب هلغشم هلب رک
 ردیمودحم كنراتمضح ثلاث ناخ دجا ناطلاس ( نایلس هدازهش )

 یهرکی كنس هرخالا یذاج ۱۱۲۲ ردردارب نوال كثلا نطصم ناطلس

 ,دزباب, یطصم, دمع هدازمش یراردار هدنلاوش ۱۱۳۲ بودا دلوت هدنز وقط

 هدنچوا یعرکی كنس هرخالا یذاج ۱۱4۵ رلیدلدا ناتخ هدکلر هلبنارضح

 ؛یدا ؛لقاع : رویغ ز یدنلوا نفد هنسهرت عماج یکی بویلیا لاحمرا

 ردیمودخت كنب راترضح لواناخ ديما دبع ناطلس ( ناهلس هدازهش )
 هدنزکس نوا كنلوالا عیر ۱۲۰۰ هلا دلوت هدنزکس یعرکی كن رفص ۳

 ۰ ردنوفدم هدنسهبرت هبدیج یدلوا توف ندکهچ

 ردیمودحم كنراترضح ینا ناخ دوم ناطلس ( ناعلس هدازش )

 هدنسیدب یعرکی كنرفص ۱۲۳6 بودا دلوت هدنچوا یمرکی كنمرخ ۶
 ۰ ردنوفدم هدهناقگرو یدلوا توف ندنایبصما ضم
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 را ی ست از ی شم ی ی یخ تا از -
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 ۰ ردنوفدم هددسورب یدلیا لاحتراهد ٩۱۸ نکیا هاوا

 ( ناطلسلا ناشیذ هاشدا نارود ةفيلخ )

 ( یرلترضح لوا ناخ ناهلس یزالا ) ۱
 دلوت هدنلاس ٩۰۰ ردبموزلنک وش مودم كنرلترضح لوا ناخ میلس ناطلس
 كنرفص ۹۷۶ ریدروب سولج نوک یجند نوا كنلاوش ٩۲٩ بودا
 عماح بولیروتک هتداعسرد یشعن ردشلنا لاح را هدراوتکس هدتسنکیا ییرکی

 قرق یتفالخو هنس ترد شع یرلیلاع رع یدنلوا نفد هنسهرت هدنشیش

 ,ولشاققبچا ,ولزوهحن وز وا ,ولبوت نزوا ( یراهیلح )ردن وکش ډهام شب هنسیدب

 یصب , ولنورب ناغوط , ولزوک الا , ولکیرک هایس , ولزوماو ولسکوک شینک
 ولزوس درم, ولتبیه نالسرا , ولشیورو هنسهآ , ولشید كريس , ولنضای
 تاذلاب هعفد چوا نوا یدبارعاش,یضس رک : الضف بح , لدام ,لقاعیدبا

 ندناتسععو ه هناب وندناتسراجموشلبا ع هعلق هدایز ندزویچوا بودیک هیرح
 ( قا ریخ ) ردشلیا هاج یهسنارف بودیاط ییسهناهاش تیار ردق هنادمه

 یس هجوز هناخ طعم هسردم تردو يرش عماح روپشم ول هرانم ترق

 دم هدازېش یرامودحم و یتاربخ هد « یکصاخ » هنمان ناطلش مرخ یکصاخ

 ناطلس هام رهم یرادعرکو  یسهسردم و یماح هدازش ولهرانم یکیا هنمان
 هدهناشوط هنمان ریکناهج یراهدازمش و تراع و هسردم و عماج یکه درادکسا هنمان

 رداقلا دبعو راصح رب هنفارطا هلبا دیدجت یتسهبرت مظعا ماما هددادغب عماج

 عماج رب ولهرانم یکیا هليا هبرت هبائالوم ترضح هد هیئوق , هبرترپ هبتالیک
 كنهکرابم هرصهدسدق , هسردم و عماح هنسیلام مان هدنناب یسهیرت یراردب

 هعشچ زواج ندزو , یرارک هعشچ قرف , نییزت هللا یشاک ییشیط و ییچا
 تراعو عماج هدنناب یسیربوک اشاب نطصم , رلهعشج بوروتک وص هیهنردا ,
 هدلام یاس اهد , یاسنابراک یکیا , یربوک رب هد کج كوسا راطابر و

 تا خو یا
 رغص ردیمودخحم كن راترضح ینا ےلس ناطلس ( نایلس هدازهش )

 ۰ ردنوفدم هدنسهرت یردیدتالاحرا هد۹۸۳ نکیا

 نس ردیم ودحم كن راترضح ثلات دارم ناطلس ( نایلس هدازهش )

 ۰ ردغلنا تاّق وهد ۹4۳ هدب رفص
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 ) ءاشنایلس نامع لادج (

 » ناخ یکنج یدلوا یشر یسهلسق ًافلخ هشرد زدیمودخم « بلااق
 هئاهام بولک هنسیلاوحنام زرا هنرزوا یتیاکش كنسهلمق ناخ یلناق هدنترف

 اب ۱۲۹ یدلبا تن هتدوع ٩۳۰ دیهشو قرظ نکیا رک ینیرهن تارف هدنلاس

 هلاهام یسیکیا ندنلغوا ترد یدلدا نفد هدنرفربعخ علق یثعن یدلوا

 رکید رلیدتیک هلیعسف نالوا عبات هشرلودنک كنهلبق بوشود هنمزع تدوع
 لوخد هیلوطانا ثالا«بلارادند هل رلتضح یزاغ لرغطرا یتعی یسکیا

 رلیدلیا عضو ینلمت كنهیلع تلودزغيدل وا لظتسم هدنسهیاس كرد

 ) اشاپ نایلس (
 اشا همودحم كوي هدراناکرت ردیمودخح لوي كن رتضح ناخروا ناطلس

 قرهلوا یسارما سر كرد یدلوا لع هدهناذوب هلفلوا تداع كد
 ردذگلدا ضیوفت هنس هيلع "هدهع هدقدلوا لولح یرلفانس. هرکو کو دیمزا

 روبط یرحم برخ ردق هب هل ةملق بوشآضوا ها داهجو "اف اما
 ردشلبا رخت وحق یغعاط روفکتو یلوسک ك ردا  ۷٩۰هد آواخرندهصیدوشکار 

 رالوو شلیا لارا بوشود ندنآ یکیدن هدانا یقیدلوا لوغسثم هلا

 ردشلدا نفد هلت ورد فرش رجس نالوا یسهدرک ات عفاو هد رف ینارس

 .یدا مدقم ؛ رویغ  عیجش « یخ ؛ مرک یدنا اشنا دجسم رب هدهسورب

 ) یلچ نایلس ریما (
 یسلاو یسهرفو ناخ واص ۷۹۲ رد یمودح كن راترضح ناخ دیزاب مریدلپ

 نسحو كب سونهرواو اشا شات روب هرفو اشاب ىلع هدهروع ةعقو یدلوا
 یدلوا تموکح "یلادنص دعاق بودا تدوع 4 هنردا هلا اما یک افا

 ۸۱ تیاهن بودا ه راحو هضر اعم هلا یلچ یسومو یلچ دمع ناطلس
 هدهسیدلیا رارف هلغلو هدماج هدنلوخد 4 هردا كیلج یسوم هدنلئا وا

 یردب بولیردنوک هب هسوریشعنردشل وا توف بولبتوط هدنس هبرق رایتل ود
 هترمشع ردنوک یتلانوا هام یکیا هنس ید یتموکح تدم یدنلوا نفد هلناب

 ندارم بول وا یسهعرک رب ادعام ندبلج ناخروا یمودخحم یداراو یلبم

 ۰ ردشف وا جوزت هنرب

 ریما ردمودخم كنبناث دیزباب ناطلس نب دجا هدازهش ( كب نایلس )



 Gh ی دی ی ی و ی

۱ 3 

 ا ۱۱۷۵ ندنكاب بلص كش راترضح ثلاث ناخ ىنطصم ناطاس

 ۱۲۰۳ یدلیا دلو هدر تعاس ینوکک هبنشب یحرب يركب كل والا

 مسیر ۱۲۲۳۲ بولوبعوقوفرش یرلن وام سولج ینوک یجربنوا كنبجر
 ینوک یحدرد كن رخ الا یذاج ۱۲۲۳و شلوا غراف هدن رب ماکت كنل والا

 یرلتنطلس تدم و نوک یدب هنس زکس قرف یرلیلاع نس ردشمروب لاحرا
 ملاع « یدلدبا نفد هنس هرت یررد ردنوک نوا هام زوقط هنس زکس نوا

 لزوک یدا ؛ رویغ ؛ مدقم " رصبتم « عناق  علس « ملح .یصس . لماک.

 یرانوبامه طخ بولوا سیو قیلعت یدا رهام هدننف قبسوم ردراو یراعشا

 رصع یدبا یعاس هتاهظنو تاحالصاو هنیظنت همظتتم رکاسع ردلزوک
 جت یتسارواوجارخا هلرح هنس تردیرازسنارف نریکءصم هدنواس

 كنس هرهطم ٌهبرت یراب هنع یضر یراصنا بوا ابا ترمضح «ردرلشمروب

 یتشرش عماج اف .ردشلبا عضو لیدانق نونلا بوریدباب هکبش شک هنفارطا

 عماج هییلس یدروی لیوحت هصماج نداسیلک ینعماج لک بودبا ریت ًاددحم
 یلغوا كىو هناوط ردکتراودنک د عماج یهدنجاهناخهربخ و هللا ینیرمش

 یرببک ضوح هدهناسرت * ینیرهلشف هبعلس " رادکسا هلا یکلتفچ هدنولو

 یراهناخ راک شاه و “یر هٍشا ےسج هک واکس و ی هاحهدنهمو

 بوردتا اشنا یکو بوط هدهددج لوصا یدردتا اشنا یب هعابطلا رادو

 ةوالع هنتراظن هناخ هر وةمدخ ههیضار مولعو شمردتا لاعا توراب

 هکیدا هدهجردوا یرانوامه تباهم ردشلتا نییعت رالعمو شعاب هناح هسدنه

 نامرف و یدیا رایا مایف هقدلکا یرانوبامه مان نکیا یصام اشاب دجا رازج
 لاحت را  یدرایوس ینک و دا وشراقهلاحر یتفلاخحم بوناردق هنشاطكن هننوامه
 هللا ودنک » بوقیح دغاکر هدنرنونامه بیج نامز یرلفدروب اشراد

 یرقدرویاشنا یی « ادنا یدزاب ی نوخ یاوستف ق مکیدرب و بوسک

 ۰ ردشلشالک | ۱

 ردیمودحم كنرلتضح ناخ زیزعلادبع ناطلس ( دمع لس هدازهش )

 كنرخ الاذاج ۱۲۸۵ بودا دلوت هدن زکس نوا كنسهرخالا یذاجج ۳

 نفد هنسهط ا رت كن راترضحد ومع ناطلسیدج یدلیاتاف ۲ ۱ گی
 3 ۰ دشمل دبا



 بس 6 ۶ 7

 ۰ ردشلیا ام یتسهریاسو

 هد۱۰۰۳ ردیمودخحمكن راتضحثلاث دارم ناطلس ( ےلس هدازهش )

 ۰ ردشلدا نفد هدهفوصابا هللا تافو

 دشرا كشراتضح ثلاث ناخ دمع ناطلس ( علس هدازهش )

 هدنجوا كناضمر ۱۰۰۵ هدنشاب ترد ةیاور یلعو ترد نوا رددالوا

 ۰ یدلدبا نفد هنسهبرت یناث مملس ناطلس یدلیا لاح را ندنفلهتسخ هلرزق

 رددنزرف كن راترضح لوا ناخ دجا ناطلس ( ےلس هدازهش )

 یدلوا توف هدنرورم هامرب بودا دلو هدنطسا وا یرخالاعیر °

 ۰ ردنوفدم هدنسهبرت ثلاث دمع ناطلنس

 ۱9۰ ردیم ودحم كنرلترضح ناخ مهاربا ناطلس ( لس هدازهش )

 یمرکی یتس یدتا لاسحرا هدنلوالایذاج ۱۰۸۰ یدلبا دلوت هدنهرح

 « دیشر “ لقام یدلدبا نفد هدنناب یرد هددیفوصابا یدیشلیا زواحت یییلا
 ۰ یدا روقو“ هیجو ؟نطفتم هدرومآ رییدن

 ردیمودحم كنرلتضح یا ناخ دجا ناطلس ( ےلس هدازهش )

 كنناضمر كنءهروک ذم ةنس بودا دلوت هدنشب یمرک كنمرم ۶

 ۰ ردنوفدم هدنسهرت هیناعلس ردشل وا توف هدننوا

 ردیمودنم كنبرانرضح یناث ناخ یفطصم ناطلس ( لس هدازهش )
 هدنسهرض كنمرحم ۱۱۱۳ بودا دل وت ینوک یصکیا نوا كنلوالایر ۱

 هنس هبرت عماج یکی لاصیالاب هلوبناتسا یسهزانج یدلوا توف هد هنردا

 ۰ یدلدا نفد

 ردیم ود كنراترضح ثلاث ناخ دجا ناطلس ( ےلس هدازهش )
 كنرفص ۱۱۲۰ بودبا دلوت ینوک یحنزوقط نوا كنرخالایداجج ۹

 ۰ یدلدا نفد هنسهبرت عماج یکی ردشلنا لاحرا هدندرد

 ردیم ودحم رکید كن راترضح ثلاث دجا ناطلس ( میلس هدازهش )
 توف هدنلوالاعبر ۱۱۳۰ بودا دلوت هدنشب نوا كن والاعیر ۱۳۷

 ما ۰ یدلدا نفد هنسهیرت عماج یکی ردشلوا

 3 یزافلا ناطلسلا رک ناقاخ میحر ةفبلخ
 ىراترضح ثلاث ناخ ملس یاپلا



O یاس نی Ege 

 هلن هن رابلاع مات كن رلکرابم مود یکرابم شعث ردشعا یدافحاو دال وا

 قخاردنج ر تجر عودو» هدنسدص وص# هر هده رش عماح یکیدلیا کا

 ۰ رد راکش آ یتوالحو تراهم هلي هدنسهیلاع هبرت

 ( یزاغلا ناطلسلاعرک ناقاحمحرهفیلغ )

 ( یناناخ ملت ترضح (

 ۳۰٩او ٩۲۹ ردیموسوقکوش مودخت یراتر صح ل واناخ نایلس ناطلس
 ناخ وراضو هبنوق یدلبا دلوت هدنلاوش ٩۳۰ ابو ینوک یا كنبجر
 تناطلس هدهتهاتوک ۹۷4 :یدارا یناومتحو یازده وکرا دن وقف راتو
 هيلا تع قرهلوا قالام هنوامه یودرا هددارغلب بول آ ییربخ

 یغااهلالوخد هدنس و را هدنماتخ ماج نانلواات هدننابعش ۹۸۲ یدروب سولج

 تدنو۵۳یرعردشلا لا ر ادت رکان ر کب كاش و شفل هتسخ هلکمش ود ب واق

 هدک دنحا یرادواع دوجو ردنوک نوا هام شب هنس کس یاس

 شلو تیوقت تیفعض هلکقتا یوادت هلتلاهج هداز نیدلاسرغ یشابیکح

 "ملح ردشلدانفد هنسهصوصخحم ةبرت هدهفوصابا یکرابم شعت روند
 رخاوا یدا لئام هب هرواحم هلا امدنو اش ردتقم مظل هر ےلس

 ندیهانم عج بوریغاچ یییدنفا نایلس ید مآ یضش یتولخ هدنرتنطلس
 هدنغل هتسخ یتح ردراشمروب تمه هابقعو اید تنطلس عج و تباناو هوت
 هرطفرب هد هسیا راشعا قاغا هدنموژل كارش شون نوح اند تیوقت ابطا

 ۰ ردسنوت سیرقندع , عشعشمدالب( یناحوتف )ردراشمامچا

 اش راهبق لوب ندمهدقدل وآقربحمهد 4۷۸ یرافار كمارح دحج
 یراهریشم یدلیا ماما یتسیرپوک هجمکج وب ۰ ردشفلوا دبشت بوناوا
 مرحهد4۸۰ تبوروتک ی ناف ص ءام یکیدلبا رادتا هنسارجا كناطلس هام رهم

 ےک یان بوباب یراهدنان یهدنفارطا یعماج هبفوصایا یدلیا ارجا هشرش
 ر و فیرش عماح رب ییهرانم ترد هدهئردا رلیدروب مط هرانم یکیا هلا

 قوجرب هدنسهریزج سبرق یدرداب las E هناح 9

 نوا یدالوا ندا تافو نکیا هدقاصس یدروی ان تاربخو دجاب

 رناخ و تراعو عماح رب هدسوغرب و رهناخ طایرو یا هدهصفح هدهنردا

 ماجو راهناح و یعماح هدسنکا و ییسهعلف سات هدنلوب ماشو باحو 1



 ۲۱ تورت ناخد ناطلس یلچ ( ناطلسقوچلس )

 هدازمش یتح قرهلوا تایح رب ردق هننوامه مصع كن راتضح ینا دیزیاب

 لارا هدنرخرات ۸٩۰ ردشمک ههبلا راشم روضح قرهلوا هعیفش هج
 ۰ رداشاب هجهرف وز ردشلیا

 ردیصهعرک كنرلترضح یتا ناخ دیزباب ناطلس ( ناطلس قوس )
 نفد ههصوصحیرت هدندرآ یسهرت یرد بودا لاحرا لوا ندنردب

 ۰ ردشل دا

 ناخ دیزباب ناطلسو یسهعرک تکب ىلع یلغوا نایمرک ( نوناخناطلس )
 ۰ یدلدا نفد هدهسور هدننافو ردیسهجوز كن راتضح لوا

 ( محتوبع نافاخ ملام ةفیلخ )
 ( یراترضح لواناخ میلسزواب ناطلسلا )

 هد۸۷۵ اب ۸۷۲ ندنک ا بلص كش رات مضح یناث ناخ ( د زاب ناظلس )

 یدنلو هدن راقلنا ركح نوزیرطو هقک هدنرلکل هدازمش یدلیا دلو ھه
 كنلاوش ٩۳٩ یدلوبعوقوفمش یرانوباه سولج ینوکیحند كن رفص ۸
 اب ٩4 یرع یدلو اهر ندلجا چ ریشافو نادیمرت ریشوا یتوک یحنزوقط
 ( یرلهیلح ) ردنوکیکیا هامزوقط هنس زکس یراهیئس تنطلس تدمو لاس ۱
 , ولُشاققیاح , ولهرهج ضاب طولح هلا یرمرف , ولزور ودم , ولیو هتروا

 نوزوابویلوا یرالاقص ؛ ولشیدضام قیجاهدنسارا یرلسکو ک هلا یرازوما

 یرتو یسراف بح هابداو الع « رویغو « عیجش یدا ولشقالانعشخ “ ولقب
 مرا اصوصخ و جراوتبتک اینک | ید رهام هد راتو رس نف " رداقهعظن

 تراعوعماح هدماش ردندنناماتخا یسهماجع ( یهلس ) یداربا هعلاطم فاصو

 ( نیدلایح ربق ربظ نیشلاب نیسلا لخد ) هلی انب یرکا خش یو بواب

 د سولطا لبق یدتا اشنا ین ەم امةناسرت ەد ۲ یدلبا کا رد

 و شعم ( یتاحوتف)یدلروک هدګ رات ضبیتحابس هعفدیکیارب یناتسب عو ناربا

 تورم " هیلاطفا هیقذال (ماشسلبارط ؛صج ماش ؛بلح " ناتسدرک ؟هیطالم

 هیسابع تفالخ » هرونم ٌهندم ؛ همرکم کم “دبشر ؛هردنکسا ؛رصم ؛ شدق
 لدعبو قح یهناذع تنطلسو تفالخهلا لاطبا وف یی هسک ارج تنطلسو

 ناوخامدو نطلرادتنم یدمع تما مابقلا موب ىلا یلاصحسا هلتعاص و فیس



 ا

 ما ردیسهعرک كنراتمضح ثلاث ناخ دجا ناتطلس ( ناطاس شز )

 دلوت ینوک یحنزوقطنوا كنس هدعقلایذ ۱۱۱۹ بول وا یمآوتكناطلس موئلک

 ۰ رده وفدم هدنسهربطخ عماحیکی یدلیا لا را هنا ۰ یدتا

 ردبس هم رک رکید كن راترضح ثلاث ناخدجا ناطلس ( ناطلسش ز )

 لاحرا هدر الا یذاج ۲ بودا دلو هد درد كنس هد عقلا ید ۲۱

 ۰ یدلدا نفد هنابیسهریشمش یدلدا

 بول وا یییداق كن رتمصضح ثلاث ناخ دجا ناطلس ( نداق بز )

 ۰ ردناطلساعما یسهع رک یدلدبا نفد هنسهریطخ عماح یکی ردشلیا لاحتر ا هد ۰
 ۱۱:۰ ندنبلص كشلا ناخدجا ناطلس ( ناطلس هعصام بذ ز)

 جور هاشادمحم كلمهدنلاح را وهباشاب طصمكنپس ردشاعادلوت ه رکص ندنلاس

 هنسهب وهدهعچ قوغص ردشلیا تاف وینوک یصنکیانوا كنمرح ۱۸۸ یدنلوا

 ۰ یدلیا اشنا راهش و عماحر مسج یدلدا ن

 س ۱

 ۰ یدلدا نفد هتسهبرت ناطلس هدلاو یدل وآتوفهد۱ ۲۵۸ ردلابفا

 ( نيسلا لصف زا |
 ردي هعرک كن رترضح ناخ ديجلا دبع ناطلس ( ناسطلس هيماس )

 یدلوا توف هدنسید كنلوالا عیر بودا دلوت هدنشب نوا كن رفص ۲۱ 1

 ردهنوفدم هدعماح یکی

 كرد ردیمودخحم كن رترمضح لرفطرا ( یلاب وداض) ( كب یبواس ) ۱
 هډ وخد هنکلام ندبقوچلس ندلاءالع بوردنوک هه وق ینو هدنسانلا یترجاپم

 هج رد و ب ونل وب هدناب راح هل راترمضح ناخ ناقتکناطلسیردا ر یدیشقسلاتضصخر

 .یدنل وانفدهدناب یردهددوکسردشلا لاګ را هلیلج ابو شل واديېشهدن رح رهش

 بول واندارما ردیمودحم كن رترضح یزاغناقع ناطلس ( كىو اس )
 ۰ ردشل وا دېش هده راحترب

 YAY ردبم ود كن رات طح لوا دا ناطاس ( ك یواس )

 یردار و شل وا تونضقم نکا اقماق نا ۷۳1 29 هطس كنس

 ناطلس هدهس ور ردشلنا تافو قرهل وایعا هدنن وامه سصعل واد زاب ناطلس

 ۰ یدلدا نفد هنسهبرت نا ناه



Nتین  

 ۰ ردراك تغفر دجلو

 دیس هع رک كن راتمضح ثلات ناخ دجا ناطلس ( ناطلس هناعر ) ۱

 .یدلدیا نفد هنسهریطخ عماج یکی بولوا توف ةييصیدلیادلوتد ۲

 (یازلالصف)
 كنبناث ناخ قطصم ناظلس تش ناطلس هیفص ( ناطلس مئاخ هدهاز )

 هیاملسیدلبا لاح را هدنکلنک هدن رب یمرکی كل والایذاج ۱۳۰6 ردّرخد
 ۰ ردهن وفدم هدنناتسیف

 ردیسهعرک كن راترضح ثلاث ناخ دجا ناطلس ( ناطلس هدیز )

 هنسوا هدنناف وهاشانایلسهد ۱۱۱ بودبا دلوت هدنسید نوا كن ابعش ۰

 یدلیا تافو هدنسیتلا كنناضمر ۱۱5۹ یدلدا جم وزت هاش بوقعب هدننابعش

 هبنتح ندبعلو وهل تالاو هلماش قطل هانعضو ارتفو هلام هنانسح و تاریخ

 هدنراوج ردشعا دوجو مصح هتدابع هللا بتک ُهعلاطم راهنو لیل بول وا
 ۰ یدردا ناسحا هسبلا هدرامارب و راخذ هد رناصمر هارقف نک

 ردندن ران داق كن رلتضح یناث ناخ دوحم ناطلس ) نداق راکنرز (

 یرات رطح ناطلسهلداع ولتمصع ولتل ود یس ەم رح هعرک یدلوا توفەد ۸

 ۰ ردشلدا نفدهدنسهرت هدلاو هدحاف یسودنک بول وا

 هیص ردندنناش كنرلترضح ناخدیمادبع ناطلس ( ناطلس هکز )

 ناطلس هرینهدحناف یدلیالاصحنراهدنسیکیانواكن رخ الایذاج ۱۳۲۷۲ نکیآ

 ۰ ردهنوفدم هدنس هیرت

 ردیفداق یجنلیا كنبراترضح ثلاث ناخ لس ناطلس ( نیداقرف بيز )
 ۰ یدلدا نفد هنعماح رریلس یدلبالاسحم راهد ۳*۱

 هریغص ردیسهعرک كنرترضح لواناخ دجا ناطلس( ناطلس بنز )
  یدلدما نفد هنسهرتیردب یدلیا لاح را نکیا

 هییص ردیسهعرک كنب راتمضح ینا ناخ ناع ناطلس ( ناطاسبن ز )
 ۰ یدنلوا نفد هنسهرت لواناخدجا ناطلس ردشل واتوف نکیا

 ردیسهعرک كنب راترضح یناث ناخ ییطصم ناطلس ( ناطلس بز )
 نفد هنس هنر عماح یکی یدنا لازا هدنسکبا نوا كناضمر ۷

 ۰ یدلدبا



 و

 ردیم ود كن راترضح ناخ دیحادبع ناطلس ( دمع یدشر هدازہش)

 هنس هرتهديج یدلیا لاحترا هدنزکس نوا كننابعش ۱۲۰۸ نکیا لفط

 ۱ ۰ یدنلوا نفد
 یحدردكنزاتمضح ثلاث ناخ طصم ناطتس ( نداق تعفر )

 ۰ یدلدا نفد هاشا ردیح یدلوا توف هدنناضمر ۱۲۱۸ بولوا ینیداق

 تفع هم رك كن راترضح ناخ دیحادبع ناطاس ( ناطلس هعفر )
 هد۲۷۰ ردشمروب دلوت هدنشب یرکی كنسهدعقلا یذ ۱۲۹۷ ردسهمیسو

 مماح یکی یدنا لاحرا هد ۱۲۹۰ یدنلوا وزتهد۲۲۳ و دان هاشاب مهدا

 ۰ یدا هفیفعو هدا یدلدا نفد هنسهرت

 ردیسهع رکك عبار دارمناطلس تن ناطلس هیفص ( ناطلس مناخهیقر )
 دجا ناطلسیدلیاتاف وهد ۱۱۰۸ ردش وا جوزتهاشا دم یر وک هد ۱۱۰۰۵

 ۱ ۰ یدلدیا نفد هنسهبرت لوا ناخ

 ردیسهع رک كن راترضح ین ناخقطصم ناطلس ( ناطلس هر )
 ۰ ردشل دنا نفد هنسهبرت عماح یکیب ویلیا تاف و هد ۱۱۱۰ قره وا هیص

 ردیسهع رک كن راتضح ثلاث ناخدجا ناطلس ( ناطلس هیقر )
 دنس كنلوالا یذاج هنسوا بودا دلوت هدنزوقع نوا كنمرخ 4

 ۰ یدلدبا نفد هنسهریطخ عماحیکی یدلیا تافو
 ردیس هع رک رکید كن راتمضح ثلاث دجا ناطلس ( ناطلس هبقر )

 یهرکی كنسهدعقلایذ ۱۱۲۰ بودا دلوت یتوکی ج زکسیمرکب كنمرمخ ۶

 ۰ ردهنوفدم هدنسهربطخ عماجیکی یدلیا لاحترا ینوکی جنا

 ردیسهعرک كن راتمضح عبار ناخ دارم ناطلس ( ناطلس هیقر )
 هدازهش یدلیاتاف وهد۱۱۲۸ یدلدا ج. وزت هاشاب ممها ربا تالم هد ۷۶۶

 ۰ ردراناطاس ماخ هشام و همطاف یرلهم رک یدنل وا نفد هنکو اكن رلهرت یعماح ۱

 یسهیرک كعبار دج ناطلس تن ناطلس همطاف (  ناطلس ماخ هفر )
 تافو یرهلوا هرم ههلبخردشغل وا ج .وزت هاشابناشعهکسهد۱۱۳۲۱ بول وا

 ۰ یدتا

 ردیسهع رکكلاث دجا ناطلس تی ناطلس هشئام ( ناطلس مناخ هیفر )

 نایلس یرامودحم یدلبالاحنراهد۱۱۹6 ردشفلوا جم وزت هکب یرون هداز الال



 ییداق یجنچوا كنبرات رضح ثلاث ناخ ناثعناطلس ( نداق قوذ )
 ۰ ردشعا ما یاهاهلبا هیچ رب تولوا

 ( ءارلالصف )

 بولوا یتیداق كنربتضح ین ناخ دجا ناطلس ( نداق هعبار )

 نفد هنس هبرت ناخ نامیلس ناطلس هلا لاصتراهدنشب كنسهجعایذ ۱۱۳6 "

 ۰ ردش وا

 ۱۱۳۳ ردیسهع رک كن راترضح ثلاناخدجاناطلس ( ناطلس هعبار )

 نفد هنس هر عماج یکی یدلیاتافوهد ۱۱۳۲ بودبا دلوت هدنسبنلا كنمرح

 ۰ یدلدیا

 ۳ ۳ ا ناخ دجا ناطاس ( نداق یعرش هعبار )

 ۱۱۳۵ ردیس همتحم هدلاو كنمراتضح لوا ناخ دیتا دبع ناطلس بولوا
 یف رش عماح یکی رلکب یجرکم م ودخ یدلدنا نفدهدنسهریطخ عماج یکی یدلیا تافو

 ۰ ردشمروب اشنا هناهیلا راشم مات

 رد راهم رک كنبراتمضحلوا ناخ دیم ادبع ناطلس ( ناطلس هعبار )
 لاحرا یتوک یحنزوقط شقلا بودا دلوت ہدندرد نوا كنلوالا عید ٤

 * رد هلوفدم هدنسهرت یردب ردشلیا

 ردبرل هعرک رکید كن رترضح هبلا راشم هاشداب ( ناطلس هعیار )

 یدلیا تافو هدنشب یمرکی كنلاوش ۱۱۹۰ بودا دلوت هدننابعش ٥

 ۰ ردهنوفدم هدنس هبرت یردب

 . یسهعرک كنراتضح لواناخ نایلس ناطلم ( ناطلس هضار )
 راشم نیخروم « ردشلدبانفد هنس هبرت یبحم میش یشاطکشبهدنلاضرا بولوا

 هکردق وش ردقفتم هدنغدل وا یر هعرک هقشب ندناطس هام رهم كہلا

 هاکرد یتساحر یوفعندنس هیکت هبلا راشم جش یسهدلا و كم وح رم ییطصم هدا زهش

 هعرک كنا اهلا راشم ناطلس هلیس هنرف یملوا شمردنا ضع هراکدنوادخ

 ۰ ردلقک یسلوا یسهدیفحایو
 ردیسهعرک كنراتضح ثلاث ناخ دجا ناطلس ( ناطلس هعیر )

 غماح یکی ۰ ردشما تافو نکيا قلی آ زکس هدنچوا یمرکی كننابعش ۰
 ۰ یدلدما نفد هنسهریظخ



GG TT ۳ 

 نا ری

 هبیدنفا كیاضریبع هداز یلهردوقشاهدنس هلا یذ ۲۸۲ ردیس همز ة٤ رک

 هدب ويا یدلیا لاعرا ینوک یصتلا نوا كن رخالا عید ۱۲۸۲ یدنلوا جوزت

 یکیا نالواندنانایرکیدوروک ذ یرب بولیدنانفدهنسهب رتاشاد ىلع دمع یردب

 هن رتمضح ناطلس یس هدجام "هدلاو قح بانج ردراشل وا هقبفر هنشادنرف
 ۰ نوسروب ناسحا لیوط رم "

 ( لادلا لصف إل

 ۱۰۰۳ ردیمودخ كن راترمضح ثلاث ناخدا رم ناطلس ( دواد هدازهش )

 < یدلدا نفد هنسهرت یرد هلا تاف و هد

 یتشابناسقط ردیف داق كن رات مضح ٹلاث ناخ علسناطلس ) نداقفیحدرد)

 هنسهبرت ناطلسهدلاوهاشرهعهدوا ۰ ردشعاتافومد ۱۳۸۷ قر هلواهز وا

 ۰ یدلدا نفد

 لوا ناخ دیخادبع ناطلس ردشغد مناخ تالت رخا ( مناخ راوهش رد (

 هلکموب ءافخابول وای نت رک نالواش عا دلوت هدن رکل هدازهش كن رلترضح

 كناو وز هلغلوا یس هجوز یدنفا فیظن دجا روند ردشم الدا نالعا

 یلابفا هدنلات ناخ میس ناطلس رصع رد راشلا ترهش هد هلاس و یرد

 سصع كن رترضح یا ناخ دوم ناطلس ردشلوا لوتقم یوزو داوصم

 یاس رت صح ناطلس یسهدلا و تح بولوا هلئا هلافاهداعلا قوف هدنسللام

 یمه رتناطلسهدلا و هدحاف یدلیا لاګرا هدنلاوش ۱۲۱ ردشمروتک هنوام

 هد ۶ ماح هللا ة طع ۰ مناخ بذ زندنراهع رکو ءردشغلوا نفد هنس هاب

 ردشفلوا نفد هدا ییضکیاو هدهدج یسکلوا ندرلنوب رلیدلبا لاحترا
 النم مالالا ر ۳ ندنآ بور و هکب دوم هداژ اشا فسوب اخ هللا دطع

 « ردشلیا دلوت كىراتح

 ینیداق یځچ وا گن رات رطح ناخدیحادبع نالت ) نداق لددزد)

 ۱۳۰۱ ردس هم "هدلاو كن راترضح ناضلس هلیج ولتصع ولتلود بولوا

 ۰ یدلدا نفد هدب دج ر هدعماح یکب یدلیا لات راهدننابعش

 یردارب هدنقض یاننا كنرد ردس ودحم كهاشن املس ( بلارادند (

 ۰ ردشلنا لاحرا هداروا بولک هیلو طاناهلکب لرغطرا

 ( لاذلالصف )



 و

 لاسرا ۱۱۲6 ردندنرلنداق ثلاث ناخ دجا ناطلس ( نداق هجدخ )
 ۰ یدلدبا نفد هنسهریظخ عماج یکی یدلیا

 ىجا كنیراتمضح لوا ناخ دوج ناطلس ( نداق یار هعدخ )

 یعماج اشا دوم یدنا لاعرا هدنزوقط كنمرح ۱۱۹4 بولوا ینی داق

 یهعنچ و لیبسو بتکم هدنسوشراق ریبکسسجهدشاطکشب ردهئوفدم هدنفلرا نم

 ۰ یدتا ان
 بولوا ینیداق كنرلتضحلواناخدیمادبع ناطلس ( نداق هعدخ )
 ۰ یدلدبا نفد هنسهبرت هیدیج یدلیا تافو ۲

 ردیص هعرک كن رات سطح ثلاث ناخ غطصم ناطلس ( ناطلس هحعدخ )

 ۱۳۰۱ دما هباشاپ دچادس ۱۱۹۸ یدلبا دلوتینوک یحندب كنم رحمح ۰

 هدلا و هدیوا ردشلوا توف هدنسبدب یمرکی كنلاوش ۱۲۳۷ یدنلوا جی وزت

 . یدلدا نفد هنر ناطلس هاشرهم

 ۱۲4۱ ندنبلص یرلتضح ینا ناخ دوم ناطلس ( ناطلس هحدخ )

 هدنسیتلا نوا یسهدعقلا یذ ۱۲۵۸ یدلبا دلوت ینوک یصنکیا یمرکی كنمرح
 ۰ یدلدا نفد هنسهر یراردب یدلوا توف

 بول واینیداق كنراترضح ناخ نایاسناطلس (ناطلس یکصاخ مرخ )
 یکصاخ ردشلبا لاحرا ٩2۰ ردس همر "هدلاو كناخ دمع ناطلس هدازهش

 اشناو ان ۹:5 بولوا یربخ رثا یمافشرادو بثکمو تراعو یعماح
 یناطلس باوب ندنرمدآ یرصع لوا ناخ دجا ناطلس یهماحو یدنلوا

 ۱ ۰ ردشلبا عیسوت هلا هبفرب كب نسح یلوتم

 ( ناطاس هدلاو نادنخ )

 ۶ كلا ناخدجناطاسبول وا یس هم رحم "هدلا و كن رترضح لواناخ دج اناطلس

 | هنس هر وز یدلیا لاحرا ینوک یجنب نوا كنبجر ۱۰۱6 ردندنراتداق
 ۱ ِ یدلدنا نفد

 ۱۳۷ ردیسهعرک كنرلتمضحیناثناخ دوم ناطلم ( ناطلس هریخ )
 یدلیا لاحرا هدنشب یمرکی كنناضمر ۱۳4۸ بودا دلو هدنزکس كنابعش

 ۰ یدلدبا نفد هنسهبرت ناطلس هدلا و هدعاف

 ۱ كنرلتمضح ناظلس هلداع ولتمصع ولتلود ( ناطلس مناخ هب ربخ )



SE 

 بواب عماح و هدنسوف هردا یدلدا نفد هاروا بودا تافو هدهسورب

 یدک اقا ا

 ) ردیس هعرک كن راترضح لوا ناخ ےلس ناطلس ( ناطلس هجدخ

  4۰یدلدنا نفد هثناب ناطلس هصفخ هدنناف و یدتااس ییعماح ناطلش هدناسسقا

 ریاعلش ردشلدا نفد یقه رکیکیا اده و دم ر هدنعم اح هدا زهش كناطلس و

 یدشلیا تافو هد ۰ هکیدلدنا نفد یسهع رک رب ید هدنعءاح ۱

 ) لفط ردیسهعرک كنراتمضح یناناخدجا ناطلس ( ناطلسهعدخ
 «یدلدنانفدهنسه رتناخ نایلشناطلس یدلیا لاحترا هدنتنطلس دهع یردب نکیا

  ۱ناطلس هدلا و هحدخ )

 ناخ بهاربا ناطلخس رک رغم داو یل نا او
 نایلس ناطلس بودا لاصرا هدننوب امه دهع یرامرکم مودم ردندنرنداق

 یدلدا نفد هنساهب رت ناخ 8

 ) ردیسهع رک كن راتر ضخ عیار ناخ دمع اطلس ( ناطلس هدخ

 یدنلوا جور هاشاب نسح مظعا ردتض هرکص دا نطصم بحاصم ادتا

  ۶۰نفد هنسهبرت عماج یکی یدلیا لاحترا یتوک یجشب نوا كن والایر

 دودولادسبع » یکیدلیا ریمعت ۱۱۵۱ و یدصس هدنجراخ روس یدلدا «

 كب نسح ) ندنرهودح ردراو یسهعشج و لیبسو بتکم هدش رف ید (
  ۵تافو ۱۱۱۱ كن, هللادبعو ۱۱۰۵ كن ىلعو ۱۱۰۲ كب فصاو

 رایدلدیا نفد هنسهچاب یسهبرت عماج یکی بودا ۰
 ( ) ردندنرا هع رک ثلاث ناخ دجا ناطلس ( ناطلس هصدخ ۱۱۱۸

 تافو ینوک یجندب یعرکی كنلاوش ۱۱۱۹ بودا دلوت ہدنسینلا نوا كنلاوش
 | ردةنوفدم هدست مماج یکی ردشلیا ۰

  ۳ردرخد كن راترضح ثلاث ناخ دجا ناطلتس ( ناطلس هجدخ

  ۷۲ردشلدا نفدهعماح یک هلبافو هدندمزآ بودادلوت هدنچوا كناابعش ۰

 ) ناطلس هصدخ (   ۱۱۳۲بودا دلوت ینوک یحندب كنمرحم ۱۱۳5
 یدلدبا نفد هععاح یکی یدلیا تافو ۱۱۵۱ یدنلوا درمان هاش دجا ظفاح

 ردشلاث ناخ دجا ناطلس یردب ۰



E"بس ۳۰  

 نفد هنسهرت عماج یکی هللا تافو هدنسهایذ ۱۱4۵ یدلیا دلوت هدنناضمر

 ؛یدیشمگ یتشای شب زوتوا ردشلدبا
 لاحرا هد ۱۱45 ردندنرل.داق ثلاتناخدج-اناطاس ( نیداقهاشنسح )

 ۰ ردشلدبا نفد هنناتسربق عماج یکی یدلیا
 ینیداق شاب كن راترمضخ ثلاث نخ ےلس نالا ) ن داقهام نسخ (

 ۰ یدل دا نفد هنس ه رت یل هلال ردشلیا تاف و هد ۱۳۳۹ بولوا

 یلاسبفا شاب كنبراترضح یناث ناخ دومم ناطلس ( ماخكلءنسح )
 یدلدنانفد هنسهط وا هلا راشم ٌهبرت یدلیا لاحرا هدنرخاوا ۱۳۰6 تو وا
 ۰ ردشمک یناسکس ییس

 نکیآ یبص ردیم ودحثلات ناخ دا رم ناطلس ) نیسحهدازهش ۱

 ۰ یدلدبا نفد هنسهرت یرد یدلیا تافو

 ردىم ودحم كن راترضح ل وا نام دجا نام ) نیس هدازهش )

 ۰ یدلدبا نفد هنسهرت ٹلاث دمع

 رددنزرف كن راترضح یناث ناخ قطصم ناطلس ( نیسح هدازهش )

 هدنشب ا ۱۱۱۲ یدلبا دلوت هدنستلا نوا كنسهدعقلایذ ۰

 ۰ 9 نفد هنس هب رب عج یک ردشعا تافو

 یاس ناطلم یدتا لارا E ردارب سهعع و یدل وا هرم ریهایخ

 اشا نطصم هدازاشاب وسا یدلدا نفد هددص وصح ةبرت دادا

 رە

 ۱۲۳۳ رد رخد كن راتضح یناناخدومحم ناطلس ( ناطلسهدیج )

 ۰ ردشعا لارا ۱۲۳۶ هلا دلو هدنزوقط یمرکی كنابعش
 ( ءاللا لصف )

 یسهع رک كن رات مضح لوا ناخ دجا ناطلس ) ناطل رس هدازناخ (

 ۰ ردشغل وا نفد هنناب یردب یدلبا لاح را هدد یر کب كنااضمر ۰

 ردیسهعرک كنراترضح ینا ناخ د زباب ناطلس ( ناطلس هدخ )



 a ۳۲۹ جین تی

 هدیه دان ترمصح نواه رسهع عماحو هک یدلدبا انا عماج 3 بوم

 ۰ ردشلروس اشنا ادیدح و ةوالع هننرا هینس یاصحال راثآ

 AF ردم ودح ی رلت صح یا مس ناطلسش ( ریکناهج هدازهش ) 2

 ۰ ردشغل وا نفد هنس هب رت یردب یدتا لاحرا دلا

 ردیم ود كن رات رطح ثلا نا دارم ناطلس ( ریکناهج هدا زېش (

 ۰ ردنوفدم هدنسهب رت هیف وصایا یدلیا تافو هدننابعش ٩٩۳ نکیا ریفص

 ردندن رد ودحم كن رات رطح ناخدا م ناطلس ی وا ( ریکناهج هدا زهش)

 ۰ یدلدنا نفد هنسهبرت یردب ىدا هدنشاي زکس ید یدلیا لاح را ۳

 ردندندالوا یرلتمضح ثلاث ناخ دمع ناطلس ( رکناهج هدازهش )

 ۰ ردن وفدم هدهف وصايا ردشلیا تاف وهدنلاس ۱۰۱۱ نکیا یص

 رددنزرف كشراتمضح ناخ میهاربا ناطلس ( ریکناهج هدازهش )

 ینوک یصتلا كنمرح ۱۰۵۸ بودا دلوت ینوک یصلا كنسهدعقلایذ ٠۰۹۹
 ۰ یدلدنانفد هنسه رت لواناخ دجا ناطلس یدشا لاحرا

 یلابقا یجنکیا كننرتمضح ناخ دیحلادبع ناطلس ( ماخراکنالیچ )
 نفد هنسهبرت ناطلس ه رینم هداف یدلبا تافو هدنرخالا یذاج ۱۲۷۲ بولوا

 ۰ یدلدا

 بول وا ییداقشاب كن راترمضح لواناح دوم ناطلس ) نداق م اح (

 ۰ یدلدبا نفد هنعماح همزابا هد رادکسا یدلیا تافو ۳

 ۰ ردشلدا نفد هب یراصنا بوباابا بودا لاح را هدنلاس ۱۱۸۰ ردسهدلاو

 ۱۲۳۳ ردبسهم رک كن راترمضح یناناخدوناطلس ( ناطلسهدماح )

 ۰ ردخلیا لاح را قردل وا هیص هلبادل وت هدنح وانوا كناضهر
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 هد هن ردا ردد زرف كن رات رطح ینا ناخدا مناطلس ) نسحهدا زهش (

 . یدلدا نفد هننابیلج ناخروا یرداربیدلیا تافو هدنتنطلس طساوا كن ردب

 ۱۰۰۳ ردیمودح كن رات رض ح ثلاث ناخدا رم ناطلس ( نسحهدازهش )
 یردلدا نقد هنس هب ر ی رد بودا لاح را هدنس هنس ۸

 °111 رددل وكن رات مص ح ینات ناح قطصمناطلس ) نسحهدازهش (



 — ۲۸, بس 9

 راست یرالام مودع هلا ترام هاشنا نناخو هکر یا
 هداروا بودالاحم را ینوکی جن وا كنبجر ۱۰۹۶ ردراشق وب هدهیلام و هدام

 یکیاو یرادیفح یکیا هلی رم ودخم هدنرلنای ردشلدا نفد هدنراهصوصخم برت
 ؛دیح ردرلنوفدم هدازهشو ناطلس هچنو هاشدان شب قرهلوا یسهداز دیفح
 ۰ یدبا هردم "هلقاع

 ۱۳۰۳ بولوا ندن رللابفا كن راترمضح ناخدوجخناطلس ( مناخ لابرت )

 یایلع دهم هدشاسرود رده وفدم هدنسهطوا هبرتهدعماح یکی ردشل وا توف

 ۰ یدا هرفوم هرنړکح ین

 كتا كنراترضح ناخ دیحلادبع ناطلم (  یدنفا نداق ناک رت )
 هدعماحیکی رلیدروی ےعنراد لاحرا هدنسیدنوا كنبجر ۱۳۹۹ بول وایتیداق

 یکلهدجام "هدلاو كنرترضح نمدنفاب افگ وش»ردهنوفدم هد هص وصخ بوت

 یور ٌةفیلخ یراموزلقک وش مودخم هحجندم یرلفدلوا هلانارفغ نیرف هلبا فرش

 یرالوارهظمه یدمرس لابقاو رع یرلتضح نمدنفانددلاموبییاهللاهدلخ نیمز
 ۰ زردا یتسانمت

 ( ءاثا لصف )
 شاب كن رلترضح یزاغ ناخ دیحلادبع ناطلس ( نیداق ازس تورث )

 هدعماح یکی یدلیا تافو هدنسید یمرکی كنناضمر ۵ بولوا ییداق

 ۰ رده وفدم

 ( يلا لصف )
 هد ۸۸4 ردیمودخ كنب راترضح ینا ناخدمم ناطاس عاف ( مج هدازهش )

 تافو۰۱٩ هلال ع٩۸٨۸ یدلوا یمیلاو نامارقهدنتافویرتهم ردارب یدلیا دلوت

 یدلدا نفد هد هص وصح ٌهقهدنسهرت یناث دارم ناطلس هدهسور ىشعنىدليا

 ۰ ردرا ویرعش ناوید یدیا لمکم یسهیرتو بداو یساشناو رعش ویلع و لضف

 هد۳۷٩ ندنسیلاع بلص كن رات رضح ناعلسناطلس (ریکناهج هدازهش )
 نسحو یتتبحم كن رد هلکلبا تمدخ نسح هد هولا شید وب یدلیا دلوت
 هنداعسرد یثعن ندبلح یدتا لاحرا هدنل اس ٩٩۰ یدلبا بلحج یبرظن

 | نما هدنفس وا هلاګوط یدلدا نفد هاب دم هدازهش یردارب بولب ردن وک
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 رد رخد كن راتضح ثلاث ناخ یطصم ناطلس ( ناطلس نایب )

 مورت هاش یفطصم رادحس ۱۱۹۸ ردشلیا دلوت هدنسیمرکب كننابعش ۹

 هاشرهم هدلاو هدوا یدل وا توف هدنشب نوا كنلوالا عير ۱۲:۰ یدنلوا

 ىلع یکساو اشنا هناخقومرب هدنراصح یلبا مور یدلدبا نفد هنسهبرت ناطلس
 ۰ ردشلیا ان هعشچ رب هداشاب

 یتیداق یخ چ وا كنرترضح ناخديملا دبع ناطلس ( نیداق زا كي )
 ۰ یدلدا نفد هدنسهجماپ یسهبرت هبدیچیدلبا تافو هدنناضمر ۱۲۳۸ بولوا

 یسراف یاب لصف

 ( ناطلس لایوترب هدجام "هدلاو )

 هدنس هغ |یذ ۱۲۷۷ هداننا یغیدا وا ییداقیصشب كن رلتمضح ینا ناخد وج ناطلس

 ایلع دهم هدنرانونامشسولج كنرتمضح ناخ زیزعلادبع ناطلسیرایلام مودم
 رلیدلیا ےعن راد لاسحرا ینوک یج دب یمرکب كنلوالا میر ۱۳۰۰ ردرشاوا

 تتاک هدناسمقا ىدا ناشلا ةیلع ناطلس رب هدام ؛هلاص ز واصم یثک نس

 هناحتک و رایدروب اشنا هنر هيلع مان قر هلوا ول هرانم یکیا ًاعیسوت یتعماح

 اشنا هدنسوشراق صوصخح هنسش بودا ایحا یتساروا هلا بتکم «هعشچ
 « ندلادعسدمت » یرادیفح ههطوا یهدنناب ردراشغلوا نفد هه رت یراکد ټا

 تافو هدنسبدب كنمرح ۱۳۰۱ یدنفا ندلازع فسو ترضح ن یدنفا

 ۰ ردشلدا نفد هلکلیا

 ىجا كننراترضح ىنا ناخ دوج ناطلس ( نداق تلف زیو رب )
 یمه رت ك ملاراشم یدل وا توف هدنسیدب كن رخالا عید ۱۲۸۰ بولوا ینیداق

 ۰ ردهبوفدم هدهطوا یک هدناب

 ( ءاتلا لصف )
 . ( ناطلس "هدلاو هګدخ ناخرت )

 یعودخم نانلوب هدنشاب یدب هدنلاس ۱۰۵۸ نکیآ ندنرلنیداق ناخمهاربا نادقلس

 مسوکهدلا و كوي رلیدلوا ایلح دهم هلفل وا بیصن تخم هءبار ناخ دم ناطاس

 ةا القتسم هدنداهش كنا ۱۰۱ قر هلوا تنطلس هات کشم هلناطلس
 یراودنک هدننرادص اشاب دج یلیربوک هرکص ید راشلوا هبنس تموکح

 ید هدل وناتسا و هتساجا تانج و تاریخ قره وا هغ راف ندروما فرصت



 و

 هربنم هدحناف یدلبا لاحرا هدنزوقط یجرکی كنل والا عب ر ۱۲۷۰ نکیا هیص
 ۰ ردهوفدم هدننابناطلس

 یزاغ ناخ دیحا دبع ناطلس ( یدنفا ندلا ناهرب دم هدازهش )

 ۱۳۹۳ یدلیا دلوت هدنبض كنبجر ۱۲۹۵ ندنرا واهه بلص كنب راترضح
 یدنل وا نفد هنسهبرت یرارقم تنج رد یدتا لاحرا هدنشب نوا كنلاوش
 مهاربا ولت احع ولتل ود یرامرکم مودح ید انشا ناسل ؛روق و " لقاع بیدا

 نمدنفا زمهاشدا یرادزحم ع ردراو یسهعرک هدرب ردراترضح یدنفا قیفوت

 . راردعنسم هدنرابلاع باس یرلتضح

 ( ناطلس هدلاو ملاعمزب ایلعدهم )

 یرامزرح دلو ٠۲٠١ بولوا ینیداق یمکیا كن راتمضح ناخ دوم ناطل س
 هر قلابلع دهم هدنرانوامه دهع كن رات صح ناخ دیحا دبع یزاغ ناظلس

 ےعنراد لاحرا یتوک صج وا یمرکی كنجر ۱۳۰۹ دل وا ھا کک

 هددجتاب هلوط رلیدماتانسح وریخ ۀيعاس “همرکم ؛هقفشم “هلقاع “هردم رلیدروب

 «فراعلارادر هدنرفیمهرت یبوز "هناخ هتسخرب هدهجابیکی “فرش عماحرب

 ۰ یدلدبا نفد هدناب یمرتح جوز رلیدلبا اشنا هریخ راثآ راسو راهعشچ و

 مود كنراتمضحناخ دیلادبعناطلس ( یدنفا ندلاءاهب هدازهش )

 هدعماح یکی یدلیا لاحترا نکیالفط هدنسبتلا یمرکی كنمرحم ۱۳۹۹ ردیمرکم
 ۰ ردن وفدم

 تعصع تان كنرلت رطح ناخ دبحلا دبع ناطلس ( ناطلس هعج )

 دیج لیلخ ۱۳۹۳ ردشلبا دلوتینوکیصتلا یمرکی كنناضمر ۱۳۰۶ ردندننامم

 ۱۳۲۹۳ نیدمراو هننوک یصشبنوا هد سیدنلوا ج.وزت هکبدماح یدیفح اشاب
 هدنرق ناطلس هرم یسهریشمه ردشغا لاحترا هدنچوا نوا كنس هدعقلایذ
 ۰ یدلدا نفد هدعحاف

 . همزبح درک كن راتضح ناخ دبحا دبع ناطلس ( ناطلس هم )
 كنس هرخالا یذاج ۱۲۰۳ بودا دلوت هدننفس یس هلا یذ ۱۳۵۶ ردبس

 ۰ رده وفدمهدنسه رت عماچ یکی یدلبا تافو هدنزکمنوا

 بولوا یسهعرک كن رلترمضح ناخ مهاربا ناطلس ( ناطلس نافکیب )

 ۰ ۱۱۱۲ یدیشلدا دقع هیاشاب دجا هرا رازه هدنشاب یکیا یدلیا دلوت ۰٥

 . یدلدیا نفد هنسهرت ناخ نایل-ناطلس یدلیا تافو ینوکی جندرد كنبجر
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 «یتاح وف » یدارارلیا سبلت یییرلسابل یرایلاع ردب هدهرمشط و راریک ینسابل امص
 ؛ هقنا نورف نراوا نونم یتخهنا " نلدهبت ؟صسوسرط* ةا نا

 ماتا ٩۱۳ لا ادب ٩۰۳ هتساتب عماح رب هدننادیم یارس یکما هراس “ جارد

 نش یدنکیا مک ره ندتعاج هدنسیدنکیا كنوکیقيدنلق زامن ادنا ۰ رابدروب

 یرهناهاش تاذ هتماما هلغ ام هنود هسوک بولی روی نوستنا تماما هسیا شما اهل رت

 كناخ دا مناطاس هد هس ورب یدرویات ید »م دعلْو شروبهده ردا ردراثمک

 ۰ یدلبا دد ییماج هج ولباق

 ٩۳۲ ردبمودحم كن راترضح ناخ نایلس ناطلس ( دزاب هدازهش )

 ۰ ردشلدانفدهساوسیشه ردشل واتوف ۹۱۷ یدلیا دنوت
 ٩۹۹۶ ردبم ودحم گن رات رطح ٹلاث ناخ دارم ناطلس ( د زاب هدازهش (

 نفد هدف وصايا هلا لاګ را هد ۱۰۰۳ ید وق وا سرد نددنفا عون یدتا تدالو
 ۰ یدلدا

 ۱۰۲۰ رددلو كن رترضح لواناخ دجا ناطلس ( دیزاب هدازهش )

 تولوا ناوج رب ر وآنت یڪام یدلیالاح را ۱۰:۵ نکیا" دهعی و بودا دلوت

 ۱ ۰ ردنوفدم هدنسهبرت یرد ىدا یدشرا كن رشادنرف

 ۱۰۵5 ندنبلص یرلتضح ناح ےھارا ناطلس ( دزیاب هدازهش )

 ناطلس یدلوا توف ةدنبجر ۱۰۵۷ بودا دلو هدنشب نوا كنلوالاعبر

 ۰ رددنوفدم هدنسهرت لوا دجا

 ۱۰۸۹ رد دنزرف كن رات رطح عبارناخ دع ناطاس ) د زاب هدازهش (

 هلوساتسا ندهنردا ردشا وا توف نکیا تالنوک جاقرب هلبا دلوت هدنسهدعقلایذ
 ۰ ردشلدا نفد هنناب ناخ ےھارا ناطلس هللا لاسرا

 ردیمودحم كن رتمضح ثلاث ناخ دجا ناطلس ) دیزاب هدازهش )

 دهع یو هدنلئاوا كنناضر ۱۱۸۶ هلادلوت هدنزوقط یسهدعقلایذ ۰

 ۰ یدلدیا نفد هعماج یکی ردهامن وا هنس جوا یللایرلنس رای دلیا لاح را نکیا

 ندنک اب بلص كن راتمضح ینا ناخ دوج ناطلس ( د زابهدازهش )

 هدندرد نوا كنرخالایذاج بودادلو هدنچوا نوا كنلوالاعیر ۱۳۳۷
 ۰ رده وفدم هدنس رت هاشم رو یدلبا لاحرا نکیا یاهاب جوا 3

 ۱ رد سهم کم« رک یراترضح ناخ دیشادبع ناطلس ) ناطلس ههید (



 نوا یتنطاس تدم و ؟4 اب ۷ یرلبلاع نس رد شا تاف و هدنشب نوا كنابعش

 ناربسح دوم مس نوکجاقرب یرلشعن ردنوک زوقط نوا هام نوا هنس چ وا

 لست هب یلچ یسوم یمودح هنرزوا یرلتیص و هدعب بونلوا عادا هدراوج

 ضاب لئام هیزمرق یرلهیلح یدنلوا نفد هنسهبرت بولیردنوک هب هسورپ

 ؛عیچش یدنا "وللاقص لار "ولزوک الا /ولنورب لو "ولهربچ یمرکد "ولنول
 سابلا هاما ًارخۇم هد هسیا یک یرایلاع رد یر هماع یدا روهنم “لدا
 نيام رایدبک ناتفخ ندنس هفیطق یلکهچ كنهسور و ندنشاغ رلتعلخ ناشلوا

 «یناح وتف »رد رشا ما ینبرایک هوسنلقیزمرق هنسادعامو ضابب هنلاجر نویام
 “هِل وق ؛اشتنم “ناخ وراص ندا «ربشالا “ندو "هنراو ؛بوکسا «هوطهرق

 «راصح هزوک «رهشیکی "كينالس "هیرصبق "ساویس ؛یارسسقا "رهشقا "هدکی
 یحنرفا یادعا هدنلاس ۷۹۷ "یکیرود "هیطالم «ییسج ؛یرغناک ها "هلاحرت

 عماح رب هد هسورب بقاعتم یتیرفظم وب یتح یدلیا ناشیرپو مزهم هدیلوبکی
 "دیاغ هدهرص ییددل وا بیرق هصق هلا هرصاح یلونناتسا  یدروب اشنا فیرش

 كنراع یفیدرداب ینیربخ یعیدروا یساویس روت هکنوچ یدتا روهظ هرو
 هلکلبا عاتسا ینتاف و یلج لرغطرا یمودخحم هدهرصوا تودیشیا نکیا هدشاب

 هر لاچ » هلکملک یمادص یلاوق نابوجرب هنغالوق هداناو یدیشل وا فسأتم

 ساویس یدلوا یمکلغوا یکلرْفَطرا یدنلد رکج هن یدناب كناح ه نابوچ
 هبیراخ نیدلاسع ریمابول وا یرلهع رکرب »ردراشهروب « یدلقب یکرهشیک
 « ردهنوفدم هدهسور رایدروب جور

 ( دیزیاب ناطاس هان تیالو هاشداب )

 ( یرلتمضح یناث ناخ )
 لاس ۸۰۷ ردسیماس مودح یراترضح ناخ دمع حش اوا ناطلس

 ٩۱۸ بوروی سولج هدنسیمرکی یلوالاعیر ۸۸5 یدلیا دلوت نیدیعلانی
 كنل والاعی رهداننا یرافدروب تع نع 4 هفوتعد افعتسالاب هدن زکس نواكن رفص

 یرابم شعن ردراثمروب اراد لاحرا هدهرد یلدوکس هدنرف هنردا هدننوا

 یرلنونامهرع ردشلدا نفد هنسهصوصحم ٌهبرتهدنرف یعماح هلبالقن هلوبناتسا

 « ولیو نوزوا « یرهیلح » ردلاس یکیا زونوا یتنطلس تدمو ید شئلا
 وللاقصلدتعم * ولشاق قاج هايس * واكب  ولزوک الا " واز و,قیچا " ولت ضاب

 هدنرلاهنت بول وا عرمشتم ؛ دباع " یحاص قلخ نسح ید واسوکوک شیکک

 ۱۳ و و ی



 یشاب وا هرکس ردشمروب نامرف ی رلل وا رسم هدن رانط و هل کل

 نانلو هدنرلشاب كرکسع ردشلنا هیععث هداب لا بصذ یشابکی و یشابزو و

 ردیشمروم نامرف ینیرایک هوسنلف ضاب بوراقیج یرلهالک هرفو ینمرق

 یدنل واداب هد «همروشود» توللوا بانر رکسع ندادعا دال وا ه زرکصزار

 كمدآ یلیخ رب هتروص وو یدلدبا همس « یرچکی » هللا نییعت هفولع هدعب
 تورو تجسم رظل فذطع تاذلاب هب هیسایس روما رایدلوا ثعاب هتسادنها

 ی ترازو يدروب عیدوت هناشاب نایلس یرییک مودم یب هرکسع روما

 یر ردار هب لام ماقموا ادا بولیروی لیکشت هدنرنوبامه رصع یدنسه
 هدوس و رب رايدر وج بصذیپلا راشم یرلم ودحم افعتسالا دعب و ییاشاب ندلاءالع

 ۰ رابدل وا ترفعم اک نبود هدا ر وا بورویاشنا عماحرب

 ردیم ودحكنیلچنایلس ریما هداز لوادبزباب ناطاس ( یلچناخروا ) .
 هلا رابلج فو و دو ی رهدا ربع هددسور یدل وا توف هدنلاس ۸۳۲

 ۰ ردن وفدمهدهب رت رب

 نکیاكجوک رددنزرف گن رلت مضح ینا دا م ناطلس ) یلجناخر وا (

 ۰ ردن وفدم هدشدخاراد عقاو هدنرانک هح وط هده ردا یدتا تافو

 بولوا ندنرامودحم یناث دزباب ناطاسن دوم هدازهش ( كىناخروا )
 هد سم ادا دا م ناطاس هد هس ور یدلیاتاقو ادهش ۹۱1۸ یدل وایک قاعس

 ۰ ردن وفدم

 هد اضمر ۱۰۵۸ ردىم ودحم اج مها را ناظلس ) ناخروا هدازهش )

 . یدلدنانفد هتناب یرد هدهبفوصایا ردشلوا توف هدنمرحم ۱۰۳۰ هلا دلوت

 ییژاح ع رددیفح كنراترضح یزاغ لرفطرا ( كب یدغوطیآ )
 قرهنلو هدنسهیلام تاوزغ بولوا ندنساما كنبراترضح ناخ ناق ناطلس

 . یراصحنووق یدلوا دیهش هدنلاس ۷۰۲ هدنسهب راحت قیزا یدرتسوک تعاجش "

 a ردراوز اج س یرانم هلغلوا جالع هیاج یعاربوط بولوا نوفدم هدن رق

 ( ءابلالصف )
 ( ناخ دیزباب مريدلب یزاغلا ناطلسلا هاصلام هاشداب )

 ۷٩۱ اب ۷4۸ ردیموسوم تعاص مودم كن رلترضح لوا ناخ دارم ناطلس
 سولج هدنهاکهکرعم هوص وق نوک یحندرد كنناضمر ۷۹۱ ردشلنا دلوت هدنلاس
 ی هد رو ص هامرب هد رهشفا توت تس هدنطسا وا یچړ ۸ ۰ ۵ رابدروب
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 ۰ یدتا دلوت جد

 ا < كنراترضح ثلائدجا ناطلم (  ناطاسماخ هی )
 لاحرا هدنسهض كنناضمر ۱۳۲۸ یدنلوا م وز ۱۱۳ ردزق كناطلس

 ۰ رداشاب یده ز لیعاعما ی وز یدنلوا نفد هنس هب رت یسهدلا وهددلاخ ترضح یدلیا

 ردیسهعرک ك:راترضح ینأ ناخ دوم ناطلس ( ناطلس هنیما )
 روهظ هدنوامه یارسینوک یضکیا كنس هدعقلایذ ۱۲۳۲ یدلیادلوت ۰
 ۰ یدیشعاروهظ ندمومرب یهدالود قیرح ردشاوا هفرتح هدشرحرب ندا

 ۱۲۸۳ رد نخد كن رلترمضح ناخزیزعلادبع ناطلس ( ناطلس هنیما )
 یدتا لاحرا هدنشبنوا كنناضمر هنسوا بودادلوت هدنشب یعرکی كنبجر
 ۰ یدلل وا نفد هدنسهطوا هبرت ناخ دو ناطلس

 ) ناطلسلا لماک ناکیادخ لداع هاشداب (

 ( ناخروا یزاغلا ) ۱

 هدنشرات 1۸۰ ردیموسوتکوش مودم كنرترضح ( ناخ ناثع ناطلس )
 اشراد مزاع هدنللاوا ۷۰۱ ریدروس سولج هدناضعر ۷۲ یدلیا دلوت

 لئامهضاب ولبو نوزوا ردلاس ۳۰ یرلتنطلس تدم ۸۱ یرلبلاعنس ردرلشل وا

 بیهم یدایوف یسهیب وللاقص لدتعم ولنورب جوق ولشاق قیناچ ولزوکالا
 هقودنص هدنرلتداعس هیت هدن ران نامش یالا یدبا لداع , مرک ر ا , عيش

 هوا تاقوا بویک ییهوسنلق یرلک دید دنبلد هعرو نانلو عوضوم هنر

 هدنخرف یدارل رروب اسک | ییهالک یولوم نیزمو الطم هلا شوک و نوتلا
 كلوا دارم ناطلس هددوعسم مورب بقاعتع ینیرلنوبامه سولج بولوا علاط
 لییدب هلغلوا لیلعو رب یرلیلاعرد ردشمروب عاقسا ق دعلق رب و ینتتدال و

 هدننوبامه دهع ردشمروب تفلا هلثلود روما بولوا یماقمناق هنس تنطلسردق

 « یلیادورما « هلزوط كيلک ۰ ینردم ۰ قیزا سودا « دیمزا "دایآ قالب ۲

 ؛یغاط روفکت * الوب " یلولک " سامر ڪک , جام « هنر« یسرق
 اشا نیدلاءالع یرازتم ردارب « ردشغلوا حق یرارهش " هلاصہبا "یلوبهربخ

 یجرب ید هبافم هکسو شمروب تمه هعظنت یتلود نیناوق هدکلرب هلا

 یییرکسع هلاتمه + هشوج و تاهظنت ردشلدا برض هدنراتتطلس دهع هعفد

 مهرد عبررب هدرفس مایا هنیرکسعو شمهروبپ باتا ندنن اعجش تاک ت دالوا
 هدرضح تقف و و شعا وقع ندهیاوید فللاکت هدرمضح ماکنه و شا نييه



 كناهیلاراشم یدلدما نفد هنسهرت عماج یکی هللا تافو ینوک یصکیا كنبجر
 یسهع رک یکیاهدنراهیلاع مان راناطلسناخ همطافهد ۱۱۱۳ مناخ هګدخ هد ۲۱

 یسهع رک كن راترمضح ثلا نا دچا ناطلس ) ناف موشک ما (

 یأوت ندندلوت مأوت» ردشلیا دلوت هدندرد یجرکب یسدعقلاید ۱۱۱۹ بول وا

 ځور هاشاب ىلع یرهشو هدنز وقط كن رخالاعیر ۱۱۳ « ردشاطلس بنز

 « یطصم» ی ودحم ریغص ردهب وفدم هدعماح يکي یدلما تاف و ۱۱ ۵ تونل وا

 ۰ یدلدنا نفد هعماح یک هلا تافو ۸ كد

 بولا واندنرانداق كن رات رطح ثلاث ناخ دجاناطلس ( نداقمواکما )

 ردهن وفدم هدنسه ریظح یعماح هدلا و یدلیا تافو ۱۸۳

 بولا یس هع رک كن رات رطح عبار ناخ دی ناطلس ( ناطلس یبا (

 ۰ یدلدبانفد هنسهرت عماحیکی هلا تافو نکیا هریغص

 ناطاس بولي رد نوڪ ههس ور ىشعن یدنا تافو ٩۱۸ یدل وا یکب قاس

 ۰ یدلدنا نفد هتس اد ینا دارم ۱

 نکیاهریغص ردیسهع رک كن رضح ثلاثدجا ناطاس (  ناطلس هنیما ) ۱

 ۰ رده وفدم هدنعماح هدیدج "هدلا و یدلبا تاذ و ۱۱۰ نکیا هیص

 ندنسیلاع بلص یرلترضح ینانناخ قطصم ناطلس ( ناطاسهنسا )

 بجر هدعب هناشا یلع یلیلروج ۱۱۲۰ یدلیادلوت هدنج وا كن رفص ۸
 یدتا تافو ۱۱5۲ یدلدا جم وزت هباشاب هللادبع ندا لصحم هرکص و ھا

 1 یدنل وا نفد هدعماحرب هد ر یسهناحولوم وق یکب

 ردیسهع رک كن راتررضح لوا ناخ دیم ادبع ناطلس ( ناطلس هنیما )

 یردب یدنناتافو ۱۲۰۵ بودیادلوت ینوک یجتلا یمرکب كنلوالا عبر ۲
 ۰ ید وا نفد هنسهب رب

 رد رمحد كن رلت رطح عبار ناب ییطصم ناطلس ) ناطلس هتسا (

FEكنیلوالا عبر  Ppیدتا تافو هرکص هامتردج وا یدلیادل وت هدن رب  

 جورب "هدازهشر كہلا راشم هاشدا بقاعتم ینو « یدلدا نفد هتناب یرد
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 رخاوا ٠ ردیسدع رک كندنات نا یطصم ناطلس ) ناطلس هللا دما ۱

 یدنل وا جی وزت هیاشاب ناشم هکرس هدناضهر ۱۱۳۲ ردشلبا دلوت هدنرلتتطلس

 ۰ ردشلدیانفدهنس هبرت عماحیکی بولیالاحترا هدنسبدب یمرکی كن ابعت ۹
 روک ذم عماح ۰ یدلیا لاحرا ۱۱۵۷ ید ( ناطلس مناخ هللاةما ) یسهعرک

 ۰ یدلدبا نفد هنسه ریطخ

 ٠ ردي مه رکكنراتضح ثلاث ناخ دجا ناطلس ( ناطلسةللاةما )

 «ردەلوفقدمە دعماح یکی یدلبا لاح را هدیدم 3 تودیا دلوت هد ۹

 ۰ رديسهيركك نى رار ضح ثلاث ناخ دجا ناطلس ( ناطلس هللاةمأ )

 كنسهدعقلایذ ۱۱۳۰ یدلیا دلوت ینوک یصتلا نوا كنس هحعایذ ۱1۳۵

 ییکصاخ شاب كنرترضح ثلاث دجا ناطلس ( نداق ةللاةما )

 لیبسو دجسمرب هرکصندقدنلوا اب هنبرب قیتع نا رض هناخشکمیس بولوا
 ۰ یدلدبا نفد هدلاخ ترضح هدنناف و ردشعاب بتکمو ریس و

 ۱1۲ ردیسهع رک كنرلت مضح ناخدجا ناطلس ( ناطل هبيبح مآ )

 ۰ ردشادنانفد هنسهجمابیمهنرت ناطلسهدلب و هلا تاف و

 ردیسهعرک كنرلتمضح ثلاث ناخ دجا ناطلس ( ناطلسهلسما )

 ۰ رد هن وفدم هدعءاح یکی یدلناتاف و قروه واهربفغص ۱ ۱

 ۰ ردهوفدم هدنناب یس ریشمیدلیالاحرا ۱۱۳۱ ه قره وا هربغص

 ۱۱46 ردیسهع رکیچواهدعماوكهبلاراشم ناطلس ( ناطلسهلسما )
 ۰ یدلدنانفد هدنناب یرلهریشمه ردشلبا لاحرا قرهلوا هببص

 ۱۰۹: ردیس هی رکكنبتمضح ناخ ےھارا ناطلس ( ناطلسموتلکما )

 ۰ یدلیا لاحرا هرکص تدمزا ردشلدا ج وزت هباشاب دجا هزابا

 لروک ذم هام بقاعتم یتنافو هدنسهملایذ ۱۱۱۱ كنناطلس هریغص ربنا مهنل
 یدلیا تافوهدنج وا یهر ,یهدعقلا ءذ ۱۱۱۳ بود دلوت هدنسذکیا یعرکی
 ۰ رد ه وئدم هد ردا

 ۱۱۳۳۲ یدلدا مور هاشاب ناقع ۱۱۰۵ ردیسههربخ ةع رک كن رات رطح
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 ببس هننایصع كناشاب دوم یلهرد وقشا ییالوط ندنراقع كن راترضح
 ۰ یدا راشل وا ثعابو

 هم رک كنرتضح لوا ناخ دیم ادبع ناطلتس ( ناطلس اعسا )

 ۱۲۰۹ یدلیا دلوت ینوک یحرب یمرکب كنرخ الا یذاج ۱۱۹۲ رد رهمزتحم

 كنبجر ۱۲6 یدنلوا جوزت هباشاب نیسح جوک نوا یی كلارا

 ین ناخ د ومش ناطلس یسیلام رداب رایدلبا لارا یب هک رازاب یصکیا
 یعدم حجم "هدلاو » یدا همرکم و هم یدلدا نفد ر كن راترضح

 «یدنل وا نفد هدلاخترضح هلبالاحم راهدنج وانوا كنبجر ۱۲46 یدنفا ن.داق

 هرد رادع رک لوی كنرلتمضح ینا مملس ناطلس ( ناطاسناهمسا )

 مور هناشاب دمع یللفوص هدن وامه دهع یرلتضح ناعلس ناطاس یدح

 كتابعش 4٩4۳ ۰ ردشفلوا جوزت هاشاب نودرف یحناشن هرکص ۰ یدنلوا

 هدنمان (كدونمع) یدلبا لاحترا بونلهتسخ ندندیلوت قجوج رب هدنزکس
 ناطلس ۰ ردشل وا توف هرکص نوک یکیا للا ندنشهدلاو ید ربغص وبشا
 نفدهنسهبرت اشاب دمع یراردب یدالوا ۰ یدلدا نفد هنناب یرد یرلتیضح

 رهداز نا ےھارب هکیدل وا روهشم هد (ناخ مارا یلغوا ها و 2 رابدنل وا

 ۰ ردبدافحا كنو

 ردیس هریغص ه٤ ر گن رات سطح عبا ردا ن ( ناطلس ناعمسا (

 ۰ یدلدانفد هنس هرب لوا ناخ یطصم ناطلس یسیع هدنافو

 ۱۱۰۰ ردیس هم رک كن رترضح ینا ناخ دجاناطلس ) ناطلسهیسآ )

 ۰ یدنلوانفد هنسهبرتناخ نایلس ناطلس بودا تافو هدنچوا كنمرح

 ینیداق یصچ وا كنراتمضح ینا ناخدوخناطلس ( نیداق ناح بوش )

 یسهرت دوم ناطلس بولوا توف هدننوا كنرخ الا عبر ۱۲۸۷ بولوا
 3 یدنل وا نفد هنسهط وا

 باک ۱ 1( راكم ۰ رده وفدم اا زیلس . ی هد ۸

 ۰ mm it یھلس

 ۰ یدتا تلاسب و تعاصش راهظا هدناب راح هلا یرلت م صح یزاف ناقعناطلس

 ۰ یدلیالاضرا هرکصندنلاس ۰
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 كجوک دتا ترجه هیلوط انا ندنرانک تارف هللا یعبات یتلا قرق زویرد
 هلا لارا هندزن یت وچلس ندلا ءالع یربا هنوق یکب یوا یعودخح

 یتتعاص و تمارص كن هقوب هيلا راشم رادیکح هدکدلیا ساقلا یلوخد هنکلم

 نعت نکس یناط هجمرف هدنبرف هرقنا قرهروب فاغتنا ییلوسم عاقشسالا
 لاغتشا هاداهجوازغ امناد هبلاراشم ردشلبا روما هنس ەطفاخ كرار واو شا
 هدکللا هدهاشم ینیرافدنوط زو هضارقنا كرابقوچلس هدمابا یعدروب لغوتو

 هنس یللا هللا دادو لدع یدا ررونرا هلوک ندنوک ینتنکمو توق ندنسلوا
 ؛ عيجش « دقاحم تولوا هدنشاب ناسقط یدلیا لاحرا ۰۸۰ بودا تراما

 لبس ینایضع كمدآما » رمضخ ندلافرش قلارار * یدبا رک * لداع

 "یزاغ هدهرمص یکیدلیا ذخا رلنهر ندنسایما دحرس قوچلس ندلاثایغ

 هدة یدیشمردنوک هنسدعلق هتخاک هلغلآ نهر یتمودخم ر ید ندهبلا راشم

 یدنل وا نیمعت صاخ اکا یس هبحان « یعب » بول وا صالخ هدلالتخا یاتا

 مریدلن ناطلس یتح رلیدلیا تموکح هداروا هدیدم تدم یرلل وا هلیسیدنک

 لیلخ ندندالوا كنو هدنراقدروپ فیرمشت ییهیط الم یرلتمضح ناخ دیزباب
 ردراشل وا تفطاعو تافتلارهظمبوروس زوبهنس هینس ٌهتعرلکب دجا و نابایو ۰

 ) دهعردیم ود كثب راتمضح لوا ناخ دزابناطاس ( ىلج لرغطرا
 كجەكت هده سور ویدناتاف و هداروا ۸۰۱ یدلوا یسلاو ندآ هد رد

 كنوب یلچیماق هدګ رات ضعب » ردنوفدم هدهسورب ردراو یرلعماج هدلح مات
 ردروک ذه هل دن »

 ( ردب رامدح كن راترمضح ثلا نادا ص ناطلس » ) قحما هدازهش

 ردنوفدمهدننابیرد ردشعاتاف و هد ۱۰۰۳ نکیا ریغص ۰

 ) ندنیلص یرلتمضح ثلاث ناخ دجا ناطلس ( ناطلساعا ۱۱۳۸

 دقع هاشاب دمحم هداز نسح هدنلاوش ۱۱۷۱ یدلیادلوت ینوک ینوا كنبجر

 هن رزوا یتیص و یدلیالاحرا هدن رب وا كنسهدعةلایذ ۱۲۰۳ یدنلوا م وزت

 راخدا هلغلوا هکسعو هفرصتم هدنرلاد روما یدلدا نفد هنناب قوز هیوا

 یسمامقیچ یدقن هبحرب هدنرلاګرا هد هسیا رایدلا ترهش هلا هربشک لاوما

 هنیما و اعما یرلهدازردارب یرادقمرب ندنناعطاقم یدراقبج زسساسا یتبا ور

 وبقو یدنفا دمحم یلچ یرادخک_هدنرلتافو یدنلوا سقت ةفصانم هران اطلس
 ناطلس ران و هکرلیدنل وا سبح یدنفا ناعع یتاک فرصعو اغادبعس یرادفوح
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 » امد لا هدچا ناخ ا چ هل لعب 3 « بواب یی هعنج یهدنس وشراق

 ۰ ردشهروس داشنا یتحرات

 ردیمودخ كن راتمضح لوا ناخ دیم ادع ناطلس (  دجا هدازهش )

 یوک یحند كنلاوش ۱۱٩۳ بودا دلوت هدنسیتلا یمرکپ كنیلاوش ۰
 ف د دنس ۹ص س اشا ناعم نا وا | رسا نوسان هسردم و هر یدلبا تاق و

 ۰ ردهد ر هضصو یسهبرآ « هب دیچ » هک یدلدا

 كن راتمضح یناث ناخ دوم ناطاس « یر » ( دجا هدازهش )

 لاح را ی كنبحر ° بودادلوت هدم دی كن ابعش ۱۳۳۹ ردىم ودح

 ۰ ردن وفدم هدنس هن ر هساعع رون یدلبا

 ندنلص وام نا دو ناطلس ۾ یھکیا « ) دجا هدازهس (

 ۰ یدلدانفد هب هیلاک رون هلناف وهدن دم زا هلا دلوټ هدن زوقط یسهدعملایذ ۱۳۳

 هدنح وا رک تثم هجعایذ ۱۳۲۳۳۶ » یحضخچ وا « ) دج ا هدا زهش (

 هلاتافو هدندم زا هللا دلوت ندنک ا بلص یرلتمضح یتا ناخ دوم ناطلس

 ۰ ردٌشلدا نفد ههروک ذم هب رت

 كن رات رطح هبلا به هاشداب » یحدرد « ) دچا هدا زه س (

 یرکب كنبجر ۱۳۲۳۸ هلا دلوت هدنسیتلا نو| كنلاوش ۱۲۳۷ ردندن رم ود
 ۰ ردنوفدم هد هروک ذم هب رتیدلیا لاح راهدنسیدب

 ۱۲۳۹ یراتضح هبلا راشم هاشدا « یصب » ( دجا هدازهش )

 هد هس رايدر وب حصو ییمات یدح هد هنم ودح و ندا دلوت هدن رخ الا خب

 ۰ یدلدا نفد ههروکذم هبرتو یدماشب یک یراشادنرق
 ۱۲۹۱ ردندنم دات كن راترضح ناخدیحادبع ناطلس ( دجا هدازهش )

 عماج یکییدلبا تاف وینو ڪک ین رن وا كنل والا عبر هنس وا بو دنادلوتهدنس هنس

 ۰ یدلدآ نفد هدنسهب رت

 ینیداق یجچ واكنراترضح ناخ زیزعلادبع ناطلس ( نداق لدادا )
 دوم ناطلس یدابا تافو هد ۱۲۹۲ ردسهدلا و كندنفا ندلالالج دوو ۱

 :یدنلوا نفد دنیا ی

 ( یزاغ |
 هدنلابس 1 یدل وا دوېش م هدب ز ندٌاص كن رات ر صح ماشزایلس



 د

 دنسیلا یرانوبامهرع رد شا لاحرا یتوک یجنکیا یهزکی كن رخالا ا
 ردشلدبا نفد هنسهرت ( لوا ناخ نایلس ) ناطلس ردنوکرب یجرکی هام زکس

 یداتالام هراکفا تناتموماص یک (یرلتمضح ین نایلس ناطلس یردارب

 مدعو شعا رارصا هداحر یتسهداما مظعا ردص هدالزع یرادرتفدر یتح

 ۱ ردشلنا لوبق یتساقعتسا كمظعا ردص هلالوبق

 كنلاوش۱ ۱۱ ۰ردیم ودحم كن راتضح یناثناخ غطصم ناطلس ( دجاهدازهش )

 هدهنردا یدلباتاق و هدنشبنوا تن رخالاعیر ۱۲۱ بود ادلوت هدنجوانوا

 ردنوفدم هدنعماح ثیدطاراد

 كنلاوش ۱۱۱4 ندن رابلص كن رات مضح ینا ناخ ینطصم ناطلس ( دجا هدازهش )

 ۰ یدلیا لاحرا هدندمزا هلبادلوت هدندردنوا

 ( نيلسملا ماما ناشیذ ناقاخ نجر ةفبلخ )

 e تلا دجا جان

 یھنچ و e ۱۳۱۵ ر دلو .دننجرازا یلغوا یاح

 افعتسا ینوک یجندنواكنل والاعیر ۱۱4۳ یدلوبعوفوف میرن وام سولج
 شقلا یرلنوامه رع رایدلبا لاحرا ینوک یصج وا كن رفص ۱۱:٩ بوروی
 ردنوک ترد نوا هامرنوا یراتنطل س تدعو نوک نوا هام ترد هنسید

 عماح یکی رلیدلوت تیفاع و تصع هلبایوادن بول وا لولعم ندکهچهدنلاس ۰

 رایدنابغار هنانسح ورخ طاطخ یشنمرحاش لضاف لقاع رایدنلوا نفد هدنسهرت
 یروط اربا سور هدنرانک تورب قرهلوا تاحوتف مظع هدن راتنطلس نامز

 دادرتساو حق امام نانوب ینعب هروم ردشلوا مزهم هدنس هجرد مساورب یلد

 شابروع یلارق جوسا یدلدا 2 و طبض یلح بیرف هنعبر كناربا یدنلوا

 طخ هدنراتداعس ٌهبرن یراصنا بوباابا ترضحو هدنراهفو دنح ,یدلیا اجلا
 هرونم دمو همرکم کم هل رانوبامه یارغط هدراهحولوب ردشلزاب هلیراتسد
 معلقا هش نسندنذلا عیفیش » یمهبنک كنبرب ردراو یراعهر یرافرش مرح

 هن دق م هبلاراشم ییاعص رد «ارغطشلیادجا ناطلس کاب ثیدح «یجواام

 ثأدحا رهکبشندفدص هنرادقرم ینارضح ماظعنیطالس و شعاب هکبش مر

 دیفوصایا یدتا اشنا فیرش مماحرب هراهم رحم هدلاو هدرادکسا ردشا؛ا

 1 له
 ۳ ز



 — 6 س

 (یرلتمضحلوا ناخدجا یت یزاغلا ناطلسلا )

 كنس هرخالایذاج ۹۹۸ ندنرانو امه بلصیراترضح ثلا ناخد ناطلس

 ۹۹7 یرلیرایرهش تدالو يا وریلع ردرلشمروب دلوت هداسینغم هدنسیکیا نوا

 یدلو ع وفو فرش یرایهاشنهش سولج هدنزکسنوا كنبجر ۱۰۱۲ ردیلاس

 مماحبوسنم هنمانرایدروب لاحرا ینوک یصچ وا یمرکی یهدعقلایذ ۹
 نوکرب نوا هامیتلا لاس زکس یعرکی یریلاعرع یدلدبا نفد هنسهبرت هدفش

 ندنراواراب رهشر لاصلنا یکلم ردن وک شب هامشپ هنسترد نوایرلنطاستدم و
 ریهظ و نیعم هبافعضو ارقفو نسحو منم همارک تاداس اصوصخ و یلص واع

 دجاو دم هدنرازا تآ رلیدا ېحاص قلخنسح لئام هریخقتم لقاع رک
 اد ۱۰۱۸ هنساسلا فرش عماحرب ول هرانمیلا هنرهصرع یراقا وف كرلاشاب

 هنتسا رقف ںیرح نیمرح نوصن رایداب هسردمو ریدلیا ماعا ۱۰۳۹ تور
 ب ولید اریم هلقماش واق لح رادقمر هد هم رکمهبعک و ریدروب ف وه رق قوجرب

 ند ص سم ههرونم ٌهندمو رلیدناشوق هلا لاسرا قاشوق لزوکر ندصلاخ رز
 یر وذنوتاقدص ورايد وق هنعضوم یهانپتلاسر ترمضح دصس و رایدردن وکربنمرب

 هدای زنند راتعمی راشیعم بایساقرهروب مس هنسارقف نیمزبحم نیمرحو رتکد

 زویکیانرزحولما (یردبکوک ) رلیدروب هیمصیخد هوامه رص یدلوا
 هلا سالالثلا عدعرب شفا هنوتلا كبىللاند رها وج تیقیذ هعطق یدیمرکپ
 صعقالفا هلانوغروتسا ۰ ردشهروب قیلعت ههرهطمهض ور بور دتا نیب زت

 هاشداب هنسترد نوا بولوا هاشدایګدردنوا ۰ ردشلدبا دادزتسا هدنران وامه

 لاګرا هدنشاب ترد نوا یکیاو شمروب سولح هدنشاب تردنواو شلوا

 ۰ ردرعاش ۰ ردشلیا

 ۱۰۳ رد و دم یرات مصح عبار ناخ دارم ناطلس (دجا هدازبش (

 ناطالس ۰ ردشایا تافونکیالفط بودا دلوت ینوکی کیا نوا كنبرخ الاعب ر
 ۰ یدلدا نفدهنس ه رب لوا ناخدجا

 ( نىنمۇملا رىما میلس ناقاخ محر ةفیلخ ۱

 ( یرلتیضح یناث ناخ دجا ناطلسلا )

 یا كنسهدعقلایذ ۱۰۵۲ ردیسیلاع م ودحتیرلتضحناخ ( میها ربا ) ناطلس

 ۱۱۰٩ بوروب سولج ینوک یحم!نوا كنلاوش ۱۱۰۲ یدلیا دلوت ینوک



 ا

 زوت وا یرلتدامس رع ردشغلف هعرد وه هيلا کس تجر هدنبنجیرلتمضح ناخ نط صم
 یرکی هام زوقط ةر ىل هی تنطلس تدمو نوک شب هامنوا هنس ج وا

 یتهج ضعب و وتر و هیناح بولیجا ب رح هن رز واد رک هدنرلن بام مرصع ردن وک زکس
 داریا و محرو قفشمردراشمرویاشنا فبرش عماج جاقرب هداروا ردشلوا جن

 تیروبح عبطلاب هیرمت هلغمالاق تیرذ هدنرنویامه نامز یدا لجاع هدمالک

 ردشل وا لصاح

 كنم رح ۱۱۰۶ ردیمودحیرلتضح ینا ناخدجا ناطلس ( ممها ربا هدازهش )

 هدنخران ۱۱۱۵ ردشلبا دلوت قرهلوا موت هلا لس هدازهش ینوک یحخشب یمرکپ

 یمرکییتسهدنز وقطنوا كنم رخالاعیر ۱۱۲5 بول والصا و هنس هاب دهع تیال و
 هنس هبرت لوا ناخ طصم ناطلس هدهیف وصابا یدلیا لاحترا ًاز واجه ییا

 یدنل وا نفد
 ۱۱۳۲ رد-یمودحم یرلتضح ثلاث ناخ دجا ناطلس ( مهاربا هدازهش )

 تافو هدنسبد نوا یلوالایذاج ۳ بودا دلوت هدنزوقط یسدعقلایذ

 یدلدبا نفد هنسهرت عماح یکی یدلیا

 تافو نکیا ندنرنداق یرلتضح یا ناخدوح ناطلس ( نیداقراتفر ورا )

 یدلدنا نفد هنسه رت ناطلس لدشقن هدلا و هدحاف یدلبا

 هدنرغصنس ردیم ود ی رات مضح ناخ دم ناطلسیلج ( یلج دجا هدازهش )

 یدنل وانفد هنسهرت لواداع ناطلس هدهسورب یدلبا لاحت را

 رددالوا دشرایراتمضح ینأث ناخ دارم ناطلس ( یلج دجا وب هدازه* )

 هدهس ورم یدلیا لاحرا هد ردد صع هداروا ردشن روی بصن یسیلا و هیساما

  یدلدبا نفد هننوردهطوا رب رولیچا هنسهرت كنرقم تنج ردب یسوېق

 یحندرد كنراتضح یناث ناخ دارم ناطلس ( یلج دجا كجوک هدازهش )

 یدنل وانفد هنسهب رتیرد ردشا تاف و بقاعتم ینلاحم رایردب ۸۵۵ ردیمودخش

 دلو ۸۷۰ردیسبلاع مودم یرلتمضحیناث ناخ دیزباب ناطلس ( دجا هدازهش )

 بصل رادرس هنرح یلوف ناطیش هلییسح یدلوا یسیلاو هیساما ۸۸۰ یدلبا
 نفد هنسهبرت یناث دارم ناطلس هدهسور بول وا شلیا تاف و ٩۱۸ یدیارشعا

 رد رلکب ریما یموم ندلاءالع دارم یرلم دم ردشغا وا

 ( نینمولاربمادحماناقاخ دشرا هفیلخ )



 « یا نطصمناطلساهدل و ناطاس هللا هما شوک » ۵

 <« تلا دجا ناطلمو

E E RT EE O aلوادوم ناطلس اهدل و  » 

 « ثلاتناشم ناطلس اهدل و نال ۰ را ونهش

 <« ثلاث ےلس ناطلس اهدل و ناس هاش ری 9

 » عبآ رقطصمناطلساه دل و ناطلسر ور هنس هشام 1۹

 « یادوم ناطلس اهدل و ناطاس هدلاولد شعن » ۰

 «ناخدبحمادبعناطاساهدل و ناطنس هدلاو ماع مز » ۰

 « ناخ زب زعلا دبعناطل-اهدل و ناطلس هدلاو لاو » ۱

 لوا دیادبع ناطلس ۲ نداق هاشرهم یسهدلاو ثلاث ناخ یطصم ناطاس |

 هموحرم كن رلتمضح ناخ دیحا دبع ناطلس « نداقیرش هعبار یس هدلاو

 هدلاو ناکژم ربت » هدوا ردشلوا هلال هنفرمش ثلهدلا و یسیلتلودرب ندنرلنداق

 "هدلاو كن رتضح زعدنفا زمهاشداب زعمعنلایلو هکرد راتضح « ناطلسس

 یرافدل وانارفغ تجر قبرغ یتارضطح نہلا راشم قح بانج رد را همرتحم

 نوسروب دام یییهان تفالخ ترضح توس ورفو تکوشورع هحدم

 هلدلیا راستجا و ارتجا هلاوحا جارت ليساعد

 ریسدتلا هللانم و

 « فل الا فرح »

 ردود كن رلت رم طح لوا ناخدارم نا ( یلج ها را ) هدا زه س

 ناطلس بولی ردنوک هب هسور ندهردا یثعن هلکغا تافو هدنکاکچ وک

 « ردشغلوا نفد هنسب رت ( یزاغ نام )

 ( نینمااریما فا ناتاخ مظعا ةفبلخ )

 ( یرلتمطح ناخ هاربا ناطلس )

 ۱۳ كللاوش ۱۰۲ ردرلعو دیش مودح یرات رطح لوا ناخدجا ناطاس

 یرانوامک سولج ینوک یجچ وا نوا كنلاودش ۱۰44 رلیدروب دلوت نوک
 ا 2 بول واتحار نرکهشوک هدنزکسنوا كبر ۱۰۵۸ یدلوبع وق وفرش

 ناطلسی راهم ع هد هيف وصايا ی دقن ترفغم شەن ندنرلبااس رادلاحت را یحزکس



 تب 0006 دن

 1 ت

ST i 
 هعءفر همطاف ندلارون نیدلاناهرب دمج

 ناطلس ناطاس یدنفا یدتفا 4
 ناطا هات ناطلسهج# ناطاس هريتم . |

 نعجا ماع هلا مهمح ر

 یراهمرح هدلا و نانل وا باب رفظ هن راسا كنا رمح ناتیلا راشم نارایرهش

 « ناح روا ناطلس اهدل و ناطلسهدلا و نوللام » . ۱

 « ل واناخدا مناطلساهدل و ناطلس هدلا و رفولت » ۴۳

 « دم ناطلس یلج اهدلو نوا ناطلس» ۳

 « ی ات دم ناطلس اهدل و یمهعرک رایدنفسا » ۽

 « یناث دیزاب ناطلس اهدلو ناطلس هدلا و راهبلک »

Eناخ ناعلص ناطلس اهدل و ناق  » 

 < ثلاث دارم ناطلس اهدلو نالت وب رو و #۷

 « ثلات دم ناطاس اهدلو نالا ها

 « لوا دجا ناطلس اهدلو ناطلس هذلاو نادنخ »> ٩
 « ینا ناعم ناطلس اهدل و ناطلسهدلاوهز وریفهام » ۰

 « عبار دارم ناطلس اهدلو ناطلس« ےس وکر کیهام » ۱

 6 مهاربا ناطلس و

 « ناطلس ىس هدلاو لواناخ قطصناطلس »

 « عبار دمخ ناطلس اهدلو ناطلس هحشدخ ناخر » ۲

 « ینات ناعلس ناطلس اهدل و ناطلسبوخآ لدهلاص» ۳

 < یا دجا ناطلس اهدل و ناط هم



 ترضح
 ترضح ۱ ارا نعصم

 لواد و ناطلس ۱

 ( ناطلسهلاةما ناطاسهیفص لا ا
 ثلاث ناخ نامثع ناطاس

۱ 
 ترضح

 كلا ناخ دما ناطلس ۱

SS 
 ایسا هجدخ یلاص هکناع اهدازهش هدارهش هدارهش هدارهش
 ناطاب  ناطلس ناظلس ناطس ! دم نامش دیزاپ نایلس

 ترضح

 ثلاث ناخ ینطصم ناطاس

 ناطاسهج دخ ناطلسناذکیپ ناطلسهاش
 ترضح ,

 ثلاث ناخ میلس ناطلس

/ 

 رخ ی س ی رہ ی ر م یحیی

 ترشح

 ناخ دیم ادع ناطاس

 ناطاسامسا ناطلسهلایه .

 عا ر ناخ ینطصم ناطاس

 لن رصح

 ینا ناخ دوم ناطلس

 0 ۳ 5 ات از ۱

 ناطلس ناطلس ناطلس ناطلس دیجلادبع !



 ا 33 ناطلسلولمرهوک ¦ ناطلس ناخ یعسا ُ وا

 ترضح

 ثلا ناخ دا ناطلس

 ۳۳ رف ناطلسنامرهم ناطلسهمطاف | ناطلسهگیاع
 ۱ ترضح

 ثلات ناخ دم ناطلس
 ۱ | لوا ناخ ینطصم ناطاس

 ناطلسییا دوج هدازهش ۱

 ترضح

 ناخ دا ناطلس

 هشداع هدارهش هدازهش هدارهش هدا زېش

 ناطلم مساق نایلس دیزاب دج

 ترصح

 یا ناخ نایت اطلس

 ی ی س م ی ی ی س ی
 : عباد ناخ دا ناطلر

 ناطلس ناطاس ناطلس ناطلس ناطلس) نطلسنانمس|ایق ناطلسهصیفح ناطلسهبقر

 ترضح

 ناخ مها را ناطلس

 ۱۴۲ ۲1 [ 1 ی
 ناخرهوک هکناع هشیاع ناتکی هدارهش ¦ ینا نامیلس ناطلس

 ناطلس ناطلس ناطلس ناطلس میس ! 
 ترضح

 یا دما ناطلس

۱ 
 ۱ مهاربآ هدا رهش

 ی

 عیار ناخ دم ناطلس

E 
 ناطلمموئلکما ناطلسهمطاف ناطلسەهجدخ ¦



ES ۹ ۳۳۵  

 لواناخ دیزاب ناطاس

 lll دا ۱ ۱
 ناطاسوب یلح ا یلج یطصم یلچ یم وم یلجیمیع نایلسریما یلحلرغطرا

 ترضح
 ناخ دمت ناطاس یلح

۳ ۱ 0 ۱ 
 ناطلس کیا  ناطلس قویلس | یبلجفسوب یبلجدوجم یلج نطصم

 ترضح ۱

 یا ناخداص ناطلس

Tl. e 
 ناطلس چ وا ناطلسهمطاف یلحدج|ثحوک | یلح نیدلاءالع یلحدجا

 ترضح

 یا ناخ دم ناطلس حتفلا وا

۱ 
۱ 
 7 اا 1

 ناطلس ناخرهوک ۱ حج هدا زېش ینطصم هدا زبش

 ترضح

 فا ناخ دزاب ناطاس

  7تا ۰
٩ 0 0 5 

۰ 

 هاش. دجر هاشنهش هلادع

 ا ۳
 ناطلس همطاف ناطاسهصیفح ناطلسهاش | ناطلس اه رخ

 ناطلسهامرپم دزباب هدارهش ۱ ریکناهحهدا رهش د هدا نبش ینطصم هدا زهش



 تقفاوم ردق هارو » قلیاب سوط
 ۳ « رد ر صح راع“ یلغر جاق ر یماسا

 قترانبكب كچ وک نشغوط نیراغط

 ن هاش نایلس ن نلغا ارق ن 1

 نت روعاب نب ناغول رو نب ولحرف 2
 ن بلا لوک نن شروت ۲3

 ( یوفای ) ییاق نب ناخرق نیزوغ وا
 روشسد رد» صیع ترصح

 افب لزفنحروطن روغن قات وفن
 اجر وفن شل روفناغوبشابن قاعنب
 نالغواهرف ن سام هرف نقاب ن

 هرات نب ناخ زوم وا نب بلا لوک نبشهروتن روان, اغلوبنب هاش نايس نب
 « مالسلا هيلع هللا يج حو ترضح نثفاب نب یاطوب نناح یناقن ناخ

 ناکدازهش رابک تاموحمو نیموحرم كنتارضح ماق:سودرف ماظع نیطالس

 ردشل رتسوک هل ودج رحم هدربز هللا هره ڈر ردا ازا رار ارت تاتو 7

 نامزلارخا ىلا هکلم هلاهدلخ نامع لا لا رجش ب

 هاش ناعلس ی فا

٣ EH 

۹ 0 ۱ ۳ 

 بلازدنوک | كبىجواس
 ترصح

 زاع ناخناّهع ناطلس

۱ ۱ 
 اشاب نیدلاءالع ۱ كب یجواس

 ترضع
 ناخروا ناطلس

 لوا ناخ داص ناطاس

 كب یجواس



 N فت

 ند رلابط ارس و رایناطلس ماماو رللعم فیطلت هلا ه اب ردشلک هروهظ هيلع

 ۰ ردشعا ےہ بوالشاب

 یرظان تاداس هدنمصع لوا ناخ دب زاب ناطلس یدنسم فارشا تباقت

 ناونعریفت ود فارشالا بیقنهدنرودیناث د زاب ناطلس بودا روهظ هلاوتع

 لکشت هدندهع ثلاث ناخ دارم ناطلس یقلاغا هش رشلا ةداعسلاراد ردشل.دا

 هنسافا وبف ییعب هات وامش یارس یکسا یملاقا هداعلا باب

 راغاقا یرلادتاردشعا اد ندنرنامز یراترضح حاف هسیا دنسمو روند
 یییلاع عقوموا رلاغا یحنز هلب راغا هداعسلاراد هرکص بونلو هدزازعا عقوم

 یماغاشاب ناطلسهدلا و ؛بحاصمشاب «یلیکو هنزخرادهنزخ ردراشلوا راح

 « ردرشا وا ند هعیفر دناسمبایر|

 لوا باب

 ناعس بیبح ةمرحم نارودلا رخآ ىلا هتلازال ناقعلا:ناشلاولع ترتع

 صیع هاکو حو ترضح ن ثفاب ہاکی اغع لا داتععتلادعدادحا راع رات

 لوق راردبا دع  یلوالوف ورار دیا لاصیا همال لاا اع قحا ترمضح نب

 بلا قوقراص ن بلا زدنوک ن لرغطرا » جور خروم یعاس هلاصبا هبیناث
 ۰ ردشلاق درفنم هددسلا ۳ شعا ریرحم رخا "هلسلسر هد « بلا قبق ن

 یس هلسلس تح ما نب صیع
 نب بلاایق نب هاشذاعلس نن لرغطرا

 (۱) هغلباق ن روِءاب نب اغوب لزق

 نب (۳) وسینارق نب (۲) ارفط نب
 نب روقنوس نب )٥( یافلب )٤( رقاب
 نب )٩( هدیجنقاساب نر وققوت ()

 ان حد فا
 )4( نواف (r) راغط (۲ ) غلت و )1(

 (۷) روققوت (ح) یافلوب () روقاس
 الما ردق هارو » ودنج (۸) قوساب

 ناغاابن »یا« ر ولبر وکی صشیکد
 یآ ن ناخراق نب زوغا نب بلا لوک

 حروط نب روم ن یراعن قلتفا

 ن, هغوشابن قاع ن افوب لزق نب
 چوس )٩( نبارغطنب وسبا ن نمر وج

 (۱۲) شاروق نب (۱۱) اغب راج نب
 ساق نب قاب ن (۱۳) داخروق ن

 قوسبابن ناخهرفن قرتوتن قلتوق

 (۱۰) جوس نب )٩( راغتن جاولپ نب
 نب (۱۳) شلتروفنم (۱۱) اغبراجنب
 نایلسن روع ن (۱۳) ناخ هجهرف

 نب روعابن یاغلوفن لوصهرفن هاش
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 کسب ۳ تفت

 یقراص ینعب یساغا دنللدو راداکرو رادقوج ید یلاحر نوامش نام

 یفاثو لوا روخاریمو یسادختکر البکو یساغا ریکشد و یماغا حاتفمو یشاب

 حاتفعو رادباکرو رادقوچ نوکوب بولوا راح یتیرلناونع یمادضت رلیجوپق
 ی اوا هدنماقم یغلاغا دنبلدو رلکب ن رف یصچوا و یکتا هدنماقم یغلاغا
 رده هرهاع لبطصاو هدنرب راقلروخاریم و یثاب ی.رالبک هدنفلانا ریکشدب یشاب

 ۰ راردهدقفلوب ینواعم و

 فرصت هه ولا ندارزوو كعد ظفاح هسبارولوا هدرادحرس هرابلاو

 ًاعدق قفل وا ریبعت منو هدوبو هرفرصتم یکیدعشو قمل وادا فرصتم هرانلوا

 ۰ ردنا یراریبعت ریدمو ماقمناقو فرصتمویلا و موبلا بوا وا یراج
 بوند «زاج و قارع "ناتسبع ؛یلوطانا "یلیامور هدنلکشت یراریشم ودرا

 هرکص یدیا او یراودرا تداع سرد هدنکیا هند ەزۈتمو هضا رکاسق

 هب ییعشو یحرب هصاخ هد هریخاتالیکقت یدنبدیسودرا تداعسرد ههروصنم

 2 یجب درد یلوطانا ی ۳9 ی مور یکی ی هل ۱ 2 ۷

 تنطلس بول وا بصز تا ما تلاع دل شت تیادب

 هرداو هسور و یسیضاق نوامه یودرا لغ وب هدنلاح یرفیس اعاد ۳

 هژیما سردم هرم نانلق نیبعت هراهسردم صوصخت همولع ساردن و یرلیضاق

 یرلیضاقودرا هدندمدا تلود عسوت یدبا راشم وا نییعت رلیدنفا ماه سرد

 یدنلق لوح هنب راتراشا هيلع تامجوت بولوا رباح یتناونع < رکسعیضاق »
 یراج هدعاقو ردق ه یناث دارم ناطلس ندلوا ناخ دارم ناطلس رودو

 یمح هن رزوا راشفم هکردشفلف نیبعت « مانالایتفم » هدنداعس رصعوا بول وا
 ۳ ییناونع « مالسالا جش » یرزەکض لات دنسمو هتشیا ردشل وا یراح

 هرکص ردشلربدتا مدقت هارزو ٌهفاکردف هینا ریزو بولوا یسر الع ةفاک
 ناتسب ع ه دنصف ماشو رصمو یکیا هد یلوطاناو یلبا مور كل زکسعیضاق
 ردشمامهدبا ماود یسیصچ وا قحاو شتا ماسقنا هدنسمچ وا هیدیرکسعیضاق

 یرارکصو شغلوا دیف هن الاب كناضف هلبصن یضاق یربا هدنهف تالوبناتسا

 هبلفو ماشو هسور و هرداو مصم بووب یرلیضاق نیمرتحنیءرح جم ردتلاب

 زویکیارب ردشللا ثودح كن دج رخ هن ولومزکس یدو هسج دالبهن را: ولوم
 بصانم تابیترتیرلهرکص بولاق هدنلاح تیرومأم راهسردمو رات ولوم هنس



EREو  

 قلیشاب سس۶ و یک مز و یخ ےن وصکس یس ایک لوق ۵ دنعاح وا ير

 یتلاغا لوبمالسا هلفلبشابکسو یرفسر یک قاشواچ شابو قلاغا مضحم هلآ
 یکل وا هلرلم رکا راد رس یہ یدرویلیروک یننص یرضصح ر یک الشاب ءوس و

 هن و رط) و نادوف ید ەدە صام هاش ر یدراروهدنک ه رح ناطیاص فص

 هد ر یک ق الاغا شابویتلادخنکەناسرتو یرفسر یکیسیراوسیلرابا چ واو هلایر و
 یعکیا هه ورطد و یناداموف شابرلن وبلاق 4 هنادوبف یداراو فنص یرضح

 یتلنادناموق هناسر و هزاتع ةقرف مولا تاریبعتو ردرا و یکیدند ینادنام وف

 رای وط و یعلیشاب یرهرع بوط ید Rh ردشماضوا هلوح زا ويد

 قیام و راس و نی ۳ رد لا تند بینا ا هلاک وراب و

 الف هرلهط روا ضعب یجدیرلطداضیر کی یکیساغا رادحنس و راس و نيم

 هرابشاب تود جارخالاب ندناوغا *هلسلس رتهدخ وب یراهرکص بول وا طباص

 ۰ ردش وا هیجوت
 ینلبحم وتکم ترادص ؟قلبحتاش مشت "تالیجدمآ «یزل,کلکب هدیلام باب

 ینارادهسیک سه روهنفل راشتس هیلخاد یتیاتک اشک بوبماض وا هلوحتالصا
 ۰ ردشلنا ل وڪګهنغل as هیح زا

 | رحعا مارگتنطاو یسنات و لوا نواعم ی وامد ید تال اتو لوا 3

 یر ارجاو یراشتسم هیلدعنوکو ردشلیالوحت هنراناونغ یسر هلاوحو
 ۰ رارولس هنلووا لع هدماقموب

 ءرکصو هن رح تاب یتناما لو هل راس کیه رپ ییاتک یرچکی

 رګ یتناما هناسرتو هنراظف هبرکسع تابساحت هرخ الابو هننراظن تافراصم

 هنفاراشتسمو هنراظن هناص وطیباتکرلبص وط و هنغل راشتسم هناسرت و هنغل راشتسم

 هئرواو شاب یرلقل رادرتفدو ناتسب عو یلوط اناو یبا مور ردشعا لوح
 قش رادود ی راریبعت كجوصو هنر وا هرکص و هرال رادّتفد كحوکو

 هلام هرخ الاب و هنغل رادرتفد ییا مور یلوطانا هن هرکص اهدو هثلاثو یا

 همائزورو هسا شاب ردنا لوح هنکلج هبساحم هللامو هنفراشتسم

 تافراصم و یکلبج هبساح تادراو نوکو نکیا ند ربماقم لوي هدائاوا لوا

 ۰ ردشلدا بلق ردق هنشاظ و یکلیج هبساح



 شابو هدف هاب

 ۰ ىت

 مظعا ریزو

 یشاب نابکس
 یادش لوت

« 

 ایرد نادوپق
 یاب یک وط

 یساغا رایهاپس

« 

 باتکلا سیر
 راد رقد شاب

 یشابش واچ
 ناشت

 یتمارزهد
 ییبما هب رآ

 یثاب رام

 قیام

 یشاب یجناتب
 یراپ رهش رادماس

 دوس
۹ 

 هطسوتم
 لیکو شاب

 رودام 4 هبلاع سلاح

 یننافا یرچلع
 ی ریشم هصاخ

 یئادنابلدم

 تار
 ی رشم هناح وط

 ینادنام وف یراوس

 یرظان هیکلم

 ینواعم تلاکو شاب

 یرظان هیجراخ

 لوا قش راد رفد

 یرظان ی واعد

 یعیفوت
 یییما وکر و

 ی رظات هربخذ

 یردم هينا

 یرظا با یحا

 یھهاشدا روا رس

 یحجببامشاب هان رق رس

 سج وم یتقفاوم مدع هلا 5 NO یکن کو كەم دو بصانم هد طرا ود

 یضتقم یی

 یرظان هبلخاد

 یراشتسم ترادص

« 

 , یرظان هیلام
 ۱ یرظان هلدع

« 

 ء یرظا هناخ رفد

 یرظان تراج

 یرظات هعقات

 مارش
« 

« 

 ren سسع یک وصماص اب یحوصکس یرغز هدلئا وا »

 اول دناسم ېک ی ماغا لوبمالماو اغا مطحم و یثاب یاانروطو قبرف یراطبا ف
 بولوا هدنرامتعا یالاریم بصانم یکی شاب هوسو شواچ

 دو
۰ 

f 

7 
۱ 
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 ست ورک TOP O ی وا وا یا ی یا ی نر یا توصمم UT EEE تا

 : بس ۳ بس
 تفالخ تربضح تاعسنک وش تاذ نالوا یعلامو بحاص كنهئس ت
 لابقا و رع ماود یاعد زمتیدلوا یظاوم هد هضورفم ٌهسج ًاتاذ كنم رلیهان

 ناشن تیدوبع نابز سصحرارکت رارکت هن را هناکو لم لالحاو تکوش دازت و

 رخ بانج ردشلا نی دق ادص و نرود وی شود یتسهسج و كلکغا

 هدنراروما ماهم ةفاکییراهبنس تنطلس و ییرایهانبتفالخ دوبهب دوج و نیظفالا

 نالوا شلزابو هلیساعد نوسروی ریلناب قفوم هدنمها ما فراعم عیسوت و

 بایرا هدابلوا هسیا رولپ روک لوهذو ناصقن هصتاهج ضمب كلاوحا جارت

 لاین یسلروی می هلیرقر باوص متایورتس هلبراوفع "هدیشوپ كفراعم
 قضوا هلام و . مدلیا رادت اهمالک

 همدم

 هنرزوا ییت رت ایه فورح هاف هيلع تلود *هلیلج االغ هدزناتک

 ۰ یدلک هل وصح

 ۰ ردشسوک هد ورد ینا باب ید اا فئاوط ندا ث ودح

 کس و نادوفو تالوو ارز و یسامما هدنش ادب كن هئس تظل

 هل راالنم هسور و هن ردا ولوناتسا و رکسعیضاق و ییفم یسالم ورایشاب یعوط و

 هدقدلروب تلاع عیسوتهرکص بولوا ترابع ندنوردنا لاحر یکیماغاوبقو |
 رادحلس ءاسو یرچکیو راقلرادتفدو قلیحاشنو قلرادحس و یقلاناهداعسلاراد

 یایشابش واج و یغنلادضنک ت رادص كردیکو شل وا ثادحا بسانم یکی راقلاغا _
 1 ۰ ردشلک هروهظ یکلیلاو را قوج ر هد هریشط 1
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 احرودادتسا ندلاءرحف ترضحتدناح ورو ان ودج همدآینب قلاخ بانج

 دندیسلا ندنساضعا فراعم سلح اوني زجاع دبعوب مدلیا ادتا همالک هلا
 ینتدممو رکش كتابح تم و كماتا هعاضا هدوهب یتنامز یتسح دمحم نب ایت
 ندنسهناورب كف راعمععش هدنرقف ورع راډ قرهنلو هدنسوزرا كنا افا اق

 < ینافع لج » "زیمض هه راسو تاغلو خم رات نالوا ندنسهیفیلأتراثآ ندنفیدل وا

 هنماعا هلقح نوع عورمشااب هنفینصتو فیلأت كنهيناقع لاحر “رك دترب هليمان

 تلادعو یمظع تنطلسو تفالخ یازفا ممد عیدیرثا وبشا ردشلوا قفوم

 ولتکوش نیمز یور ٌهفیلخ نیلسلاماما نینملاریما نالوا یربک تلود یامرف
 مفالا ناقانا و مظعالا ناطلسلا زمهاشداب زةمعتلا لو ولتاهم ولنلادع ولتردق

 یزاغلا ناطلسلانبا ناخدیحادبع یزاغلا ناطلسلانا « ناخ ديما ادبع » یزاغلا

 ۰ ناخدجایزاغلا ناطلسلانا لواناخ دیم ادبعیزاغلاناطلسلا نا یتاث ناخ دوم

 ناخ ےھاربا یزاغلا ناطلسلا نیا عبار ناخ دمع یزاغلا ناطلسلا نا ثلاث

 ناطلسلانا ثلاتناحدم یزاغلا ناطلسلایا لواناخدجا یزاغلا ناطلسلانا

 یزاغلا ناطلسلانا ینا ناخ ےلس یزاغلا ناطلسلانا ثلاث ناخ دارم یزاغلا

 اا

 _ ديزباب یزاغلا ناطلسلا نیا لوا ناخ لس یزاغلا ناطلسلانا لوا ناخ نایلس

 دارم یزاغلا ناطلسلانبا یناٹ ناخ دمع عتفلاوبا یزاغلا ناطلسلا نبا یتاٹناخ
 دزاب مربدلب یزاغلا ناطلسلا نا ناخد یلج یزاغلا ناطلسلانا یناتناح

 یزاغلا ناطلسلانا ناخداص ناطلس راکدنوادخ یزاغلا ناطلسلا نا ناخ

 فراهم عیسوت كنيراترضح نمدنفا ناخناقع یزاغلا ناطلسلانا ناخروا

 تکلمو تنطلس راعاو تلادع نوناق یایحاو دجاسمو دیاعم یمعتو بتاکمو

 یک هلوصحربح هدنرایهاشنهش نارنقا تدعسم نامز رب یرلفدلوا هدقمروپ
 ۰ یدلوا مهناکدن تاهابمو رخف بجوم

 هدرصحلادع مصعوش ید كنو هلغلوا شمالا هلق هدفالسا یجان رئاوب
 " نانلو یرهظم كن هیاب ر تادیأتو هبهلا تاقیفو اضح یسلوا هنفاب روهظ

 ت ا
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